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شكر وتقدير 
 

الحمد اهلل حمدًا كبيرًا طاىرًا مباركًا فيو مميء , ألىتدي لوال أن ىداني اهلل تالحمد اهلل الذي ىداني ليذا وما كن
وغفل عنو الغافمون كما يميق بعزتو وجاللو وعظمة سمطانو لما وفقني  نالسموات واألرض عدد ماحمده الحامدو
.  ىي عمية وقدرني ويسر لي إنياء ىذه الرسالة بما

وتحفزني مشاعر التقدير والعرفان واألمتان وأستعين باهلل ألقدام خالص شكري وحبي واحترامي لمشرفتي الغالية سعادة 
لما قدمتو من ,أستاذ النحت المشارك بقسم التعبير المجسم بكمية التربية الفنية جامعة حموان ,رقية عبده الشناوي/ د.أ

. ن لو اثر كبير إلتمام ىذه الرسالة فجزاىا اهلل عني كل الجزاءعطائيا الفكري والفني الذي كا
 

أستاذ الخزف المشارك بكمية التربية الفنية بجامعة ,نجية عبدالرازق عثمان / كما أقدم شكري وتقديري لسعادة الدكتورة 
. الممك سعود بالرياض

لقبوليم . الفنية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة أستاذ النحت المشارك بكمية التربية, محمد احمد ىالل/ وسعادة الدكتور
. مناقشة رسالتي وتحمميم عناء السفر من اجل إفادتي فجزأكم اهلل كل خير وجعمو في ميزان حسناتكم

 

كما أقدم خالص شكري وتقديري 
فنية عميدة كمية التربية لالقتصاد المنزلي والتربية ال, ثرياء بنت عبداهلل العباسي / سعادة الدكتورة 
وكيمة كمية التربية لالقتصاد المنزلي والتربية الفنية , انيار سندي / سعادة الدكتورة
وكيمة التطوير , خديجة روزي قشقري/ سعادة الدكتورة

العميا  توكيمة الدراسا, فاطمة عريف / سعادة الدكتورة 
رئيسة قسم التربية الفنية , تبرا خصيفان/ سعادة الدكتورة

. عون فمكم مني كل االمتنان والعرفانلما قدموه لي من 
حميد بن إبراىيم المزروع وكيل كمية السياحة لآلثار والمتاحف بجامعة الممك / كما أقدم شكري وتقديري لسعادة الدكتور

. سعود بالرياض لما قدمو لي من عون ومساعده  فجزاه اهلل عني كل خير وجعميا في ميزان حسناتو 
 

لي من عون وحب   هىور وأعذب  كممات الحب والشكر والعرفان لوالدي ووالدتي  لما قدماكما أقدم أجمل باقات الز
وأرجو من العمي القدير أن أكون منبع فخر , وألبسكم ثوب الصحة العافية, أدامكم اهلل نجمان اىتدي بيما في حياتي

ىم اهلل  كل خير كما أقدم شكري إلخوتي وأخواتي لما قدموه لي من مسانده وعون فجزآ,وفرح لكما 
 

كما أقدم شكري وحبي لشخص أنار حياتي في مدة قصيرة وقدم لي الكثير زوجي  العزيز أرجو من اهلل أن أكون عند 
. حسن ظنك و جزآك اهلل عني كل خير  

وفي الختام استعين باهلل ألقدم شكري وامتناني لصديقاتي ولكل من ساىم وساعد في إتمام ىذه الرسالة  من جيد أو 
 .نصيحة فجزآىم اهلل عني كل خير كما أقدم اعتذاري لكل من فاتني ذكره



 ب 

 

المستخمص 

تناولت الباحثة المفاىيم الجمالية في الفنون  القديمة بالمممكة العربية السعودية ومدى استفادة النحات 
 كما أوجد العديد من الصياغات التشكيمية, المعاصر منيا البتكار منحوتات تجريدية معاصرة

المتنوعة لتحقيق أعمالو المجردة والتي توضح أن ىناك أساليب وتقنيات وطرق تشكيمية وفكرية 
وقد . مستفيدًا من التطورات العممية والتكنولوجية والمرتبطة بتطور الخامات المستخدمة, مختمفة

 وجدت الباحثة أنو من الضروري إلقاء الضوء حول تعدد الخامات وارتباطيا بجماليات النحت
وبدئت الباحثة أوال بعرض . الحديث وتعدد اتجاىاتو وربطيا بدراسة تحميمية لؤلعمال النحتية المجردة

ثم تعرضت .مشكمة البحث وفروضو وأىدافو وأىميتو وحدوده ومنيجو ومصطمحاتو ودراساتو المرتبطة
تعرض التشكيل النحتي  ثم, ولمفيوم القيم التشكيمية والقيم التعبيرية, الباحثة لماىية الجمال بشكل عام

وبعد ذلك شرحت الباحثة مفيوم التجريد بشكل . لمفنون القديمة الموجودة بالمممكة العربية السعودية
ثم ناقشت أثر تطور الخامة من خالل تناول مفيوم الخامة , عام و تناولتو من خالل عدة اتجاىات

ذالك تناولت الباحثة نماذج يمي . ومفيوم الخامة في النحت التجريدي بشكل خاص, بشكل عام
متنوعة ومختارة من األعمال النحتية التجريدية المتأثرة بتعدد الخامات من خالل تصنيف ىذه 

ثم قدمت الباحثة بعضا من أعماليا التي تيدف إلي تبيان الفيم الجمالي والتقني من خالل . الخامات
في ضوء ما توصمت إليو من , عمال ووضع الحدود التشكيمية لؤل, تحديد اإلطار الفكري والتقني

وختمت الرسالة بعرض الباحثة أىم النتائج التي توصمت إلييا . نتائج من خالل الدراسة النظرية
 .كما تعرض ألىم التوصيات, الدراسة النظرية والتطبيقية
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Abstract 
 

The researcher deals with aesthetic conceptions of Saudi ancient arts and 

how the modern sculptor can benefit of them to create modern abstract 

sculptures as well as many plastic formulations to achieve abstract art 

works which indicate different types and methods as well as techniques 

and technological plastic methods by using scientific and technological 

developments connected with material advancement. The researcher 

believes it is with their relationship to modern sculpture aesthetic and its 

trends with their connection the analytical study of abstract sculptures. 

The researcher  started by stating the problem, hypotheses, aims, 

importance, limits, methodology, terminology and related studies to her 

research. Then, she explains the meaning of aesthetics in general, 

conceptions of formulation and expressive values, and sculptures of Saudi 

ancient arts. After that, she presents the conception of abstract in general 

with its different direction and  explains the effects of material 

development by dealing with the conception of material in general and of 

the material in abstract sculpture in particular. Then she demonstrates 

various models selected from abstract sculpture that were affected with 

different materials through the classification of these materials. Next, she 

demonstrates some art works of her in order to indicate the understanding 

of aesthetics and technical usage by deciding the intellectual and 

technical framework as well designating formulation boundaries the art 

works in the light of her results through the theoretical study. Finaly, she 

states the most important results reached by theoretical and applied study 

and the important recommendations.  

 



 II 

Summary of the Research 

Benefit of sculpture Aesthetics of Saudi 

Ancient Arts to create Modern 

Abstract sculptures with different material 

 Art is the front of civilization in omy society seeking to progress, 

Although there is many changes that helped to develop used conceptions 

and techmiques in the field of sculpture art, there is a great effect of 

ancient arts on direction the thought in fine arts in geeral where they 

reflect different people`s cultures making arts to play an important role in 

developping cultare and civilization since ancient time until present. 

Therefore, sculpture aesthetics deserve studying in a great deal of 

sculptures buried in the earth of sauki Arabia kingdon where this earth 

uas the ciadle of  omcient civilizations that were affected and had effects 

in their era and left many great omtiquities.  

 Aesthetic conceptions of sculpture art have been developped through 

different developments in modern age. Regarding their relation with 

cultural, scientific and phylosophical developments that exist in aesthetics 

of sculpture art and in responding og viewer with his humanistic 

experience to the vision of the art work, the idea of aesthetic values 

became and expressing it in absract plastic formulations.  

 The researcher finds from this vingage that there is a necesity ot study 

modern abstract sculpture and how to benefit from saudi ancient arts in 

creating modern abstract sculptures.  

 In addition , the materials which were varius and different had a clear 

role in changing intellectual and artistic vision of sculptors, whict had 
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connections with modern sculptare aesthetics and their several diremtions 

and which she analyzes and classifies them through art works of artists 

who created their works of art with different materials.  

 Modern sculptor found several and various plastic formulaions to 

achieve abstract scupltures indicating that there were different methods 

and fypes of thinking and formin by using scientific and techndogical 

developments that are comnected with the used materials as well as 

ancient arts with their aesthetics. She divides the research into six chpters 

so as to be able to demonstrate ter study in a consecutive way as follows :  

Chapter one :  

It contains an introduction, prablem, hypotheses, aims , 

importance, limits, methodology and terminology as well as related 

studies of this research.  

Chapter two :  

 She deals in this chapter entitled "aesthetic conceptions of sculptural 

formation in ancient arts in saudi Arabia kingdom "with the meaning 

of aesthetic in general and the conception of plastic values as well as 

expression values, she explains scuptural formation of ancient arts 

existing in saudi Arabia kingdom as follows :  

I. what is aesthetics;  

II. Conceptio   of plastic values;  

III. Conception of expression values;  

IV. Sculptural formation whichconsists of:  

1- Metal statues:  
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a. Human statues;  

b. Parts of human statues;  

c. Animal statues ;  

2- stone statues:  

a. Human statues;  

b. Animal statues;  

3- Caly statues;  

4- Ceramic statues.  

Chapter three :  

 She shows in this chapter which is entitled "modern and 

contemporary abstract sculpture" the conception of abstract in 

general through several aspects. Then, she studies the effects of 

anaterials development by dealing with the conception of material in 

general and the conception of material in abstract sculpture in 

particular as follows:  

I. The conception of abstract  

1- Abstract sculpture betwesn eontemporary and modern times .  

2- Abstract sculpture as an impersonal trend.  

3- Abstract sculpture between natioratlity and globalization.  

4- From dimension in abstract sculptural works.  

II. The efect of material conception on th abstract modern 

sculpture:  

1- The conception of material .  
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2- The concetion of material inabstract sculpture .  

Chapter four :  

It has the title " Analytical study" of the effect of different mterials an 

selections of abstract sculptural works, she selects some examples of 

several abstract sclptural works selected accorking to their effect with 

different materials and which can be divided into the following :  

I. Natural materials as ameans for abstract sculptures.  

1- Gramote ;  

2- Marble ;  

3- Wood .  

II. Synthesized materials as ameans for abtract sculptures:  

1- Brpmze ;  

2- Iron ;  

3- Aluminum.  

III. General materials as a means to getrid of the form from its 

material density ;  

1- Transparent materials.  

2- Glazed materials .  

3- Linear materials.  

IV. Mixed materils as means of abstract sculptures.  
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Chapter five:  

 She introduces in this chapter entitled " Researchers Applications" 

some of her art works that aim to make clear the aesthetic and 

pechnical understanding by designating the intellectual and technical 

frame works and plastic limits of art woikd in the light of what she has 

come up with the results through theoretical study.  

 She discoverer from these art works the different formulation of the 

different materials in one art works as a restlt of the folloowing 

methodology :  

I. Aims ;  

II. Thinking framework of art works:-  

a- Theoritica  suudy .  

b- Artistic trend of art works.  

III. Technical framework of art work;  

IV. Plastic limits ;  

V. Art works .  

Chapter six :  

 Its title is " Results and recommendations" and she mentions 

in it some results as follows:  

1- Aesthetic monceptions of ancient sculptures in saudi Arabia 

kingdom have effects on modern and contemporary abstract 

sculptures ;  
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2- Variety of several materials seads to developping the 

conception  of abstract in modern and contemoorary 

sculpture .  

3- Classification of different materials as a means types in as 

follows:  

a. mixing materials .  

4- Applied practising depends on classifiction of different 

materials and being memns for abstract sculptures which hse 

cornes up with through her theoretical study.  

She moncludes also some important 

remommendations as follows :  

1- It is imoortant to study amcient arts in saudi Arabia 

kingdom to enrich art education, 

2- It is preferable to include " Forming with different 

materials" in educational programs as they have a 

great effect on creative thinking of modern and 

contemporary sculptare art by using modern scientific 

and technological developments.  
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Abstract 

Benefit of sculpture Aesthetics of saudi 

Ancient Arts to create modern 

Abstract sculptures with different materials 

 The researcher deals with aesthetic monceptions of saudi ancient arts 

and how the modern sculptor can benefit of them to create modern 

abstract sculptures as well as many plastic formulatutions to achieve 

abstract art works which indicate different types and methods as well as 

techniques and technological plastic methods by using scientific and 

technological developemonts connected with material advancement .  

 She believes it is with their relationship to modern sculpture aesthetic 

and its trends with their connection th analytical study of abstract 

smulptures.  

Accordingly , she divides the study into six chapters as follows:  

Chapter one: 

 consists of introduction , problem, hypotheses, aims, importance, limits, 

methodology, termindogy and related studies of the research .  

Chapter two: 

 explains the meaning of aesthetics in general , conceptions of plastic 

values and expressive values nad colptures of saudi ancient arts.  

 Chapter three: 

 presents the conception of abstract in general with its different direction.  
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It explains the effects of material development by dealing with the 

conception of material in general and of the material in abstract sculpture 

in particular.  

 Chapter four: 

 demonstrates various models se;ected from abstract sculpture that were 

affected with different materials through the classification of these 

materials.  

 Chapter five: 

 demonstrates some art works of the researcher in order to indicate the 

umderstamding of aesthe tics and technical usage by deciding the 

intellectual and technical framework as well a designating plastic 

boundaries the art works in the light of her results through the theoretical 

study.  

Chapter six: 

 contains the most important results reached by theoretical and applied 

study and the important recommendations.  
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ؿ األكؿ ػػػالفص
مكضكع الدراسة 

:  مقدمة البحث
كبالرغـ مف أف ىناؾ العديد , الفف ىك الكاجية الحضارية لكؿ مجتمع يسعي إلي التقدـ 

مف المتغيرات التي ساىمت في تطكر المفاىيـ كالتقنيات المستخدمة في مجاؿ فف النحت إال أف 
حيث تعكس  ,اؿ الفنكف التشكيمية عامةثر كبير لمفنكف القديمة في تكجيو الفكر في مجأىناؾ 

ثقافات الشعكب المختمفة مما يجعؿ لمفنكف دكران ىامان في التطكر الحضارم كالثقافي منذ القدـ 
فيي متأثرة بالبيئة التي عاش فييا اإلنساف في ذلؾ الكقت ككاف ليا أثرىا , كحتى العصر الحديث

جمالية يخضع ألسمكب الفناف كركح العصر في  في تطكير المجتمع حيث أبتدع الفناف فنان لو قيـ
لذلؾ فإف جماليات النحت في عدد كبير مف المنحكتات التي كانت مكجكدة في , ذلؾ الكقت

ىذه األرض ميدان لمحضارات القديمة التي قد حيث كانت ,باطف أرض المممكة العربية السعكدية
بما ف أترل الباحثة  لذا , دراسة كالبحثية جديرة باؿكتركت آثاران غف, أثرت في عصرىا كتأثرت بو

 تزخر بو مف قيـ جمالية يمكف أف تككف أثرىا في تنفيذ أعماؿ نحتية معاصرة مستمدة مف تمؾ
.  القيـ
كما ظيرت مجمكعة مف الكشكؼ بالمممكة العربية السعكدية ليا أساليب متعددة في  

ضافة إلي تشكيؿ بعض األدكات التشكيؿ منيا األسمكب المحفكر كالبارز كبعضيا محزكز باإل
بميارة تظير براعة الفناف رمز لبعض الحيكانات  عميياحُفر , بأشكاؿ مجسمة كالعصي كغيرىا

كثقتو بنفسو كقدرتو عمي تحكير الشكؿ العاـ في ذلؾ الكقت بالتعبير عف حركة الحيكاف باستخداـ 
حيث ازدىرت فييا الفنكف  "فاكاؿ"كانت معظـ تمؾ الكشكؼ في قرية ك النحت البارز أك الغائر 

كما تحتكل عمي بعض الرمكز المحفكرة عمي  ( 1)بجميع مجاالتيا كخاصة في مجاؿ فف النحت 
الستفادة في مجاؿ اىيئة أشكاؿ ىندسية مكجكدة بكتؿ حجرية ليا رمكز مجردة تتيح دراستيا 

                                         
قرية الفاك كصكرة لمحضارة العربية قبؿ اإلسبلـ في المممكة : عبد الرحمف األنصارم  - 1

 .  16ص , ىػ  1402, جامعة الرياض,  العربية السعكدية
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بساطة الخطكط الخارجية  يعني, ألف التجريد الكامؿ أك التجريد الجزئي"التعبير المجسـ المجرد 
.   (1)"حتى يخرجيا نسبيان عف طبيعتيا أك كاقعيتيا مما يجعميا تتخذ طابعان رمزيان , لؤلشكاؿ

التجريد كؿ ما ىك مشتؽ أك منفصؿ عف الطبيعة لككنو يعبر عف  كمدخؿ في مفيكـ  
ىذا  كمف, فيك مجرد مف التفاصيؿ المحسكسة كيظير في تككينات متعددة" الشكؿ األصمي 

المنطمؽ يمكف التكاصؿ بيف الفنكف القديمة كالفنكف الحديثة حيث ظير التجريد كنتيجة لتغيير 
مفاىيـ المذاىب الفنية في أكاخر القرف الثامف عشر التي كصمت إلي التكعيبية كفييا تحطـ 

المظير الخارجي لمشكؿ الفني مف خبلؿ إعادة تركيبو حتى تككنت أشكاؿ تجريدية تؤكد عمي 
فالقيمة الفنية لفف النحت المجرد تنشأ مف عبلقة , فيكـ العبلقة بيف األشكاؿ كما تشغمو مف فراغـ

ض في تككيف متكامؿ يبتعد عف المفاىيـ التقميدية لفف العناصر الفنية األساسية بعضيا ببع
كتشيد ,   (2)"النحت ليخرج بأعماؿ فنية متكاممة تتعامؿ مع األحاسيس المرتبطة بالزماف كالمكاف

لكجكد بعض  المممكة العربية السعكدية بمدينة جدة في عصرنا الحالي تطكر مفيكـ التجريد
كمف ىذا المنطمؽ كجدت الباحثة ضركرة البحث كالدراسة في الفنكف , التشكيبلت النحتية المجردة

ة الحديث في الفنكف القديمة بالمممكة العربية السعكدية ألىمية تكضيح العبلقة بيف مفيكـ التجريد
.  في إبداع تشكيبلت نحتية مجردة  كالفنكف القديمة لبلستفادة مف معطياتيا 

النحت  مف خبلؿ التطكرات المختمفة في العصر الحديث تطكرت المفاىيـ الجمالية لفف 
الرتباطيا بالتطكرات الثقافية كالفمسفية كالعممية التي تكمف في جماليات فف النحت في نظران 

تكضح مفيكـ القيـ , اىد بخبرتو اإلنسانية مع ما يحممو العمؿ مف رؤية فنيةاستجابة المش
.  مجردة الجمالية كالتعبير عنيا عبر صياغات تشكيمية

إف تغير الرؤية الفنية كالفكرية لمنحاتيف تجاه عناصر التطكر الذم ارتبط بجماليات فف  
ؿ ىذه المنحكتات بتقنيات حديثة فظيرت الخامات الجديدة كالمستحدثة في تشكي ,النحت الحديث

ألف التشكيؿ بالعديد مف الخامات في مجاؿ النحت , يمكف االستفادة منيا لتحقيؽ الكحدة الفنية
.   كتناسب لتحقيؽ البعد التعبيرم كاتزافالمعاصر قد أبرز القيـ التشكيمية مف إيقاع 

                                         
ص , ـ  2002 -ىػ1423, العدد السابع عشر, جكلة اآلثار العربية السعكدية:أطبلؿ  - 1

201   . 

رسالة  ,ذنة كمصدر لمتشكيؿ النحتي لطبلب كمية التربية الفنيةالمئ: رقية عبده الشناكم - 2
 .  127ص ,1995, جامعة حمكاف, الفنية كمية التربية,  دكتكراة
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خبلؿ أعماؿ الفنانيف كالتصنيؼ مف بالتحميؿ  كسكؼ تتطرؽ الباحثة إلي دراسة الخامات 
الذيف أبدعكا في أعماليـ النحتية التجريدية ككذلؾ المنحكتات القديمة حيث الجانب التاريخي 

كالبيئي كالفني لكي تستكحي مف القيـ الجمالية منحكتات تتسـ بالطابع التجريدم البتكار 
.  منحكتات تجريدية معاصرة بالخامات المختمفة

  :-مشكمة البحث
ات الحديث العديد مف الصياغات التشكيمية المتنكعة لتحقيؽ أعماؿ نحتية أكجد النح 

مستفيدان مف التطكرات العممية , مجردة  تكضح أف ىناؾ أساليب كطرؽ تشكيمية كفكرية مختمفة
باإلضافة إلي مدل استفادتو مف الفنكف القديمة , كالتكنكلكجية كالمرتبطة بتطكر الخامات المستمر

  :-السؤاؿ التاليمشكمة البحث في  لذا تحدد. ماليات بما تحتكيو مف ج
ىؿ يمكف مف خبلؿ دراسة جماليات النحت في الفنكف القديمة بالمممكة العربية السعكدية  -1

  .أستنباط أعماؿ نحتية مجردة

  :-فركض البحث
:- كضعت الباحثة عددان مف الفركض ككانت عمى النحك التالي

ميز في أعماؿ المحت التجريدم لمفناف السعكدم إلى أنو يمكف أف يستند التككيف المت -1
. المفاىيـ الجمالية لممنحكتات القديمة بالمممكة العربية السعكدية 

أف التشكيؿ أك العمؿ النحتي المجرد يجب أف تككف لو الخامة التي تتصؼ بخصائص  -2
 .فنية ليا تقنياتيا المرتبطة بما يتناسب كطبيعة فكرة العمؿ الفني

  :-ثىدؼ البحأ
:- كضعت الباحثة ليذه الدراسة أىداؼ تنحصر في

الكشؼ عف المفاىيـ كالقيـ الجمالية لممنحكتات القديمة بالمممكة العربية السعكدية -1
. أعماؿ مف النحت التجريدم استحداثكاالستفادة منيا في 

حديث إبراز العبلقة بيف تنكع الخامات كالتككيف في أعماؿ النحت التجريدم في الفف اؿ-2
. كالمعاصر 
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إيجاد مدخؿ تجريبي مف خبلؿ تكظيؼ المفاىيـ الجمالية لممنحكتات القديمة بالمممكة  -3
باالرتباط كالخبرة عف طريؽ تنكع سـ تت العربية السعكدية إلنتاج أعماؿ نحتية تجريدية

   .الخامات كطرؽ األداء كاألساليب المستخدمة بيا

  :-أىمية البحث
:- م التاليالبحث ؼ أىميةتكمف 

التعرؼ عمى جماليات التشكيؿ النحتي في الفنكف القديمة بالمممكة العربية السعكدية  -1
 .كالكقكؼ عمى القيـ التشكيمية كالتعبيرية ليا

مكانية  -2 تكضيح العبلقة بيف جماليات الفنكف القديمة بالمممكة العربية السعكدية كا 
  .استخبلص أعماؿ نحتية مجردة مستمده منيا

الخامات النحتية سكاء الطبيعية أك المصنعة كمدل أرتباطيا بالتشكيؿ  أنكاععمى التعرؼ  -3
 .النحتي في المنحكتات التجريدية الحديثة كالمعاصرة

  :-حدكد البحث
:- تكجز الباحثة حدكد الدراسة في النقاط التالية

العماؿ تتحدد الدراسة الحالية عرض لمجمكعة مف األعماؿ القديمة بقرية الفاك كبعض ا-1
النحتية التجريدية كتحميؿ مختارات مف أعماؿ الفف الحديث كالمعاصر كالتي تقكـ عمى تنكع 

. الخامات كذلؾ إبتداء مف النصؼ الثاني مف القرف العشريف
إجراء دراسة تطبيقية لمباحثة تقكـ عمى حمكؿ مستمدة مف االعماؿ النحتية في الفنكف القديمة  -2

ية كذلؾ في صياغات تجريدية مبنية عمى التنكع في خامات التنفيذ في بالمممكة العربية السعكد
. ضكء الدراسة النظرية لممنيج

  :-منيجية الدراسة
:.  يتبع البحث المنيج الكصفي التحميمي كذلؾ مف خبلؿ  

:  اإلطار النظرم: أكال
. دراسة المفاىيـ الجمالية لمفنكف القديمة بالمممكة العربية السعكدية  -1
 . التشكيؿ النحتي في الفنكف القديمة بالمممكة العربية السعكدية دراسة  -2

 . دراسة لمفيكـ النحت التجريدم الحديث كالمعاصر  -3
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 . دراسة تحميمية ألثر الخامات المختمفة عمي مختارات مف األعماؿ النحتية التجريدية -4

 .كما استخدمت الباحثة المنيج التجريبي في التجربة التطبيقية

:  طار التطبيقياإل: ثانيا
تقكـ الباحثة بتنفيذ مجمكعة مف األعماؿ الفنية ذات صياغات تجريدية مستنتجة مف  

:  اإلطار النظرم كالتي يتحقؽ مف خبلليا ما يمي
.  تجريب بعض مفاىيـ التجريد -1
الخامات عمي األعماؿ التطبيقية لمخامات الطبيعية كالمصنعة أك  ؼتجريب أثر  اختبل -2

 . أك الخامات التي تجرد الشكؿ مف كثافتو المادية, التزاكج بينيما

 . النتائج  -3

 . التكصيات -4

:  مصطمحات البحث
( .  Old Arts) الفنكف القديمة

كانت الدعامة األكلي  حيث, يطمؽ ىذا المصطمح عمي الفنكف القديمة قبؿ تأريخيا 
 أعمالياكتمتاز  ,كتختمؼ أزماف ىذه الفنكف مف حضارة إلي أخرل .لمحضارات الفنية المعاصرة

بالبساطة كالتمقائية كالفطرية كاستغبلؿ خامات البيئة كالتعبير الصادؽ كالزخارؼ اليندسية 
التي تكضح الشكؿ كالمضمكف كالخط كالتككيف كأنغاـ السطكح كالمكف كالفراغ كالخامة , كالرمزية

.  (  1)كغيرىا كالتصميـ الناجح ىك الذم يخطط كيحقؽ ىذه المبادئ 
( .  Sculptural Shape: )ؿ النحتيالتشكي

تعرضت بعض الدراسات كاألبحاث في مجاؿ النحت لمفيكـ التشكيؿ النحتي لمتعرؼ  
فيك عممية , عميو مف خبلؿ بعض المفاىيـ كىي أف النحت مثؿ عديد مف أنشطة الفف األخرل 

.  استكشاؼ حقائؽ أساسية كاكتشاؼ قيـ ليا مدلكؿ كمغزل
النحت ىك النيج اإلبداعي ؼ, ديؿ الجامد إلي شكؿ نابض بالحياةإف فف النحت ىك تب"  

الحر لتطكير األشكاؿ ككسيمة تسجيؿ مادية لمكاقع المممكس أك المحسكس مستمدة مف الماضي 

                                         
جامعة , شئكف المكتبات, مصطمحات في الفف كالتربية الفنية: عبد الغني الشاؿ  - 1

 .   228ص , 1984, الرياض, الممؾ سعكد
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أك تشكيؿ , ىك التشكيؿ البحت بيف كتمة كفراغك, أك أشكاؿ نستشرؼ منيا المستقبؿ, كالحاضر
يؤثر في المشاىد كيثير فيو انفعاالن أك جممة انفعاالت ىك كؿ ما ك,نحتي حامؿ أحد المضاميف

    (1)".تحفزه لمتفكير أك اإلبداع مف خبلؿ انسجاـ الكتؿ كالفراغ كالصكت كالضكء كالمكف
(.  Abstract)التجريد

رية التي كجدت عمي افنراه في الرسكـ الجد, عرؼ التجريد في الفنكف منذ فجر التاريخ 
كمف ىنا نرل أف , بؿ كاف مف أىـ مميزات الفف اإلسبلمي, م القديـكفي الفف المصر, الكيكؼ

كيعتبر الفف اإلسبلمي مف أكثر , كلكف بنسب متفاكتة, الفف بشكؿ عاـ ال يخمك مف التجريد
.  الفنكف تجريدان 

يقصد بالتجريد كشؼ النظاـ العاـ كاستخبلص جكىر األشياء مف مصدرىا الطبيعي  
عادة عرضيا في شكؿ جدم  ( . 2)د كا 

كقد أطمؽ , ىك مصطمح يطمؽ عمي الفف البلتشخيصي الذم ال ينقؿ الطبيعة نقبلن حرفياك 
 ,عمي معظـ الفنكف المعاصرة التي تيدؼ إلي أف يككف الفف لذات الفف ىدؼ أساسي رئيسي
   (3)كلمتجريد معاني كتفسيرات كثيرة منيا أف التجريد يعني التخمص مف أثار الكاقع كاالرتباط بو 

 
 
 
 
 

                                         
 . 14ص , ـ1995, القاىرة, دار المعارؼ , الحديثاتجاىات الفف : محسف عطية - 1

 . 3ص , مرجع سابؽ : عبد الغني الشاؿ - 2

الييئة , مصطمحات الفنكف, معجـ ألفاظ الحضارة الحديثة: مجمع المغة العربية - 3
 .215ص , 1980, القاىرة, العامة لشئكف المطابع األميرية
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الفصؿ الثاني 
الدراسات المرتبطة 

 : (1)أحمد محمد سعد حكاس -1

أثر التكنكلكجيا الحديثة عمى الفكر اإلبداعى النحتى فى النصؼ "بعنكاف  دكتكراهرسالة  
 .”الثانى مف القرف العشريف 

تناكلت الدراسة تحميؿ لبعض األعماؿ اإلبداعية النحتية بالنصؼ الثانى مف القرف 
. التى تؤكد إرتباط فكر الفناف بتكنكلكجيا عصره العشريف 

كتستفيد الباحثة مف ىذه الدراسة فى تحميؿ مختارات مف األعماؿ النحتية حيث أف إتجاه 
. التجريد كتأثره بالخامات الحديثة نتيجة إلرتباطيما بتكنكلكجيا العصر 

   :(2)زغمكؿ حمزة أسامة -2

  ".ية كتقنياتيا في الخزؼ المصرم المعاصرالتعبيرية التجريد"رسالة ماجستير بعنكاف 
كتناكلت الدراسة التعبيرية التجريدية في الخزؼ مف ناحية المصطمح كالمعني ككذلؾ التعرض 

.  لمبعد الفمسفي كالجمالي ليا
كتسيـ ىذه الدراسة في اإلطار النظرم حيث ارتباطيا بمكضكع البحث الحالي لمفيكـ 

 . التجريد
 :  (ىػ1397)األنصارم ,  -3

, كمية اآلداب جامعة الرياض كتجتكم ىذه " الفاك" المعرض الثاني اآلثار منطقة قرية     
كمف بينيا نماذج مف " الفاك" النتائج المتصمة بعركض كفنكف قرية الدراسة عمى بالنتائج  

.  الرسكـ الجدارية محؿ الدراسة 
كما " الفاك" يار منطقة كقد ارتبطت ىذه الدراسة مع مكضكع البحث الحالي مف حيث أخت

.   تحتكيو مف تماثيؿ كمنحكتات آثرية 
 : (1)( ـ1982)األنصارم ,  -4

                                         
رسالة  , يثة عمى الفكر اإلبداعى النحتى فى النصؼ الثانى مف القرف العشريفأثر التكنكلكجيا الحد :أحمد محمد سعد حكاس - 1

.    ـ2001, جامعة حمكاف, لتربية الفنيةكمية ا, غير منشكرة,  دكتكراه
, التعبيرية التجريدية كتقنياتيا في الخزؼ المصرم المعاصر: أسامة حمزة زغمكؿ- 2

 . 2001, جامعة حمكاف, ية كمية التربية الفف, غير منشكرة رسالة ماجستير
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تشمؿ ىذه الدراسة معمكمات عامة . صكرة لمحضارة العربية قبؿ اإلسبلـ  " :الفاك" قرية    
كقد تناكلت عرضان لبعض األعماؿ الفنية , كمف بينيا الرسكـ الجدارية محؿ " الفاك" عف قرية 

 . دراسة , كقد قدمت تحميان مبدئيان لمدلكالتيا الحضارية اؿ

 :(2)حميد إبراىيـ المزركع -5

 A Stylstic and Comparative Study of"رسالة دكتكراة بعنكاف  

Unpublished Pre-Islamic Stone Sculptures From Arabra"  دراسة
.  السعكدية أسمكب كمقارنة لمنحكتات الحجر اإلسبلمية في المممكة العربية

تناكؿ الباحث في محتكل ىذه الدراسة المنحكتات الحجرية التي تحتكل بعضيا عمي رمكز مف 
.  الفنكف القديمة التي تـ العثكر عمييا في أرض المممكة العربية السعكدية

كتـ اختيار ىذه الدراسة الرتباطيا الكثيؽ بمكضكع البحث الحالي في الفنكف القديمة كمدخؿ 
 .لنحتي المجرد بالمممكة العربية السعكدية كخاصة لتطرقيا لمنطقة الفاك لمتشكيؿ ا

 ( : ـ2008)فكزية عبد اهلل الحديثي  -6

. دراسة تحميمية " الفاك " الرسكـ الجدارية في قرية 
تحميؿ مجمكعة مف الرسكـ الجدارية مف الناحية السياسية كاالجتماعية تضمنت الدراسة 

.  ا كالعكامؿ التي أدت إلى جكده
" كقد أرتبطف ىذه الرسالة بمكضكع البحث الحالي لختيارىا نفس منطقة البحث كىي  

 . كالعكامؿ التي أدت إلى كجكد ىذه المنحكتات "  الفاك 

 :(3)محمد اسحؽ قطب -7

المفيكـ الجمالي لتناكؿ الخامة في النحت الحديث كأثره عمي "رسالة دكتكراة بعنكاف  
.  ”في أعماؿ طالب كمية التربية الفنية القيـ التشكيمية كالتعبيرية

                                                                                                                     
1 -  
دراسة أسمكب كمقارنة لمنحكتات الحجر اإلسبلمية في المممكة : حميد إبراىيـ المزركع - 2

 . 1990, لندف, ككليدججامعة , غير منشكرة, رسالة دكتكراة, العربية السعكدية

م القيـ المفيـك الجمالي لتناكؿ الخامة في النحت الحديث كأثره عؿ: محمد أسحؽ قطب- 3
كمية , غير منشكرة,  رسالة دكتكراة, التشكيمية كالتعبرية في أعماؿ طبلب كمية التربية الفنية

.    1994, جامعة حمكاف, التربية الفنية
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كتناكلت الدراسة مفيكـ الخامة في اتجاىات النحت الحديث كما تناكلت تحميؿ محتكل 
.  األعماؿ الفنية لدراسة المفاىيـ الجمالية لتناكؿ الخامة في النحت الحديث

يسية التي الدراسة في اإلطار النظرم حيث أف الخامة ىي أيضا أحد المحاكر الرئ كتسيـ 
 .  تقكـ عمييا الدراسة التحميمية لؤلعماؿ الفنية

 :(1)قاسـ كد بشندلمحـ  -8

 .”فى تحقيؽ المفاىيـ الفنية فى النحت الحديث دكر التقنية"بعنكاف  ماجستيررسالة  
تناكلت الدراسة أىـ المفاىيـ الفنية التى كاف لمتقنية دكر فى تحقيقيا تشكيميا كجماليا ,  

ة لمحتكل بعض األعماؿ النحتية الحديثة فى ضؤ التقنيات المتبعة فى إ نجاز كدراسة تحميمي
.  ىذه األعماؿ 

كتستفيد الباحثة مف ىذه الدراسة فى ربط التقنيات الحديثة بالخامات فى الدراسة  
  .التحميمية لمحتكل بعض األعماؿ النحتية الحديثة 

 :(2)كائؿ بكر عبد الحميـ عجبلف -9

الصياغات اليندسية لألشكاؿ المستكحاه مف الطبيعة فى "نكاف بع ماجستيررسالة  
 .”النحت الحديث كاإلفادة منيا فى مجاؿ التربية الفنية 

تناكلت الدراسة أثر المدارس الفنية كاألساليب عمى الصياغة اليندسية لمنحت الحديث      
. التجريد إلى جانب تطكر الخامات كالتقنيات  اتجاىاتكإحدل 

تحميؿ محتكل األعماؿ الفنية ذات الصياغات التجريدية كالمرتبطة  فيـ الدراسة كتسو    
 .بالخامات الحديثة 

 

                                         
غير ,  ماجستير رسالة  دكر التقنيو فى تحقيؽ المفاىيـ الفنية فى النحت الحديث: كد بشندل قاسـمحـ- 1

199, جامعة حمكاف, لتربية الفنيةكمية ا, منشكرة .    ـ7
الصياغات اليندسية لؤلشكاؿ المستكحاه مف الطبيعة فى النحت الحديث كاإلفادة منيا فى مجاؿ : كائؿ بكر عبد الحميـ عجبلف - 2

.    ـ2004, جامعة حمكاف, لتربية الفنيةكمية ا, غير منشكرة,  ماجستير رسالة  ,التربية الفنية
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الفصؿ الثالث 

المفاىيـ الجمالية لمتشكيؿ النحتي في الفنكف القديمة بالمممكة العربية السعكدية 

 

:  مقدمة 

لحضارات اإلنسانية أف الجزيرة العربية بما كشؼ  عنو البحث تضـ بعضا مف أقدـ اال شؾ 
حيث كجد بيا أكثر تجمع " الفاك"كالبد أف نخص بالذكر قرية , منذ  عصكر ما قبؿ التاريخ

.  أثرم كخاصة مف التماثيؿ كالرسكـ كالكتابات

لذا تتناكؿ الباحثة في ىذا الفصؿ لمتشكيؿ النحتي في الفنكف القديمة مف خبلؿ عرض ماىية 
راء الفمسفية كالجمالية لمفيكـ القيـ التشكيمية الجماؿ بشكؿ عاـ ثـ عرض لبعض اآل

ىذا باإلضافة إلي تصنيؼ لمتشكيبلت النحتية في الفنكف القديمة مف خبلؿ تنكع , كالتعبيرية
.  كتنكع مكضكعاتيا اآلدمية كالحيكانية, خاماتيا المعدنية كالحجرية كالطينية كالخزفية
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  :-ماىية الجماؿ: أكال

لقضية  الجماؿ كقضية فمسفية مف تشعبات كتداخؿ مع قضايا فمسفية أخرل فقد  نظران لما  
اإلحساس بالجماؿ ظاىرة متقمبة جدان " نشأ الخبلؼ حكؿ تحديد ماىيتيا كيرجع ذلؾ إلي أف 

في كحده لـ تكف محددة المعالـ عمي اإلطبلؽ  –عمـ الجماؿ  –كأنو عمي مسار التاريخ فإنو 
 . (1) "تضمف ىذه الكحدة كأنو البد لمفف أف م, 

أكليما  ,كيرجع ذلؾ االختبلؼ بيف المفكريف كعمماء الجماؿ نظران النقساميـ إلي فريقيف  
كيعمؽ , يرل أف الطبيعة ىي منبع الجماؿ كالقسـ األخر يرم أف الجماؿ ظاىرة مستقمة 

جمالية إال إف الطبيعة ليس ليا قيمة :" عالـ الجماؿ الفرنسي بقكلو"   "LOLOشارؿ اللك 
ككف قد ترجمت إلي لغة أك إلي أعماؿ مف خبلؿ فف مف الفنكف ك عندما ت عندما ينظر إلييا

.   (2) "أبدعتيا عقمية أك شكميا فف

كمف ذلؾ يتضح أف النظاـ الذم يحدثو الفناف مف خبلؿ تكسطو بمصادر الطبيعة ىك   
براز الذم يكشؼ عف مكاطف الجماؿ كعمي ذلؾ فإنو البد لمفناف مف  االستعانة بطرؽ تنظيـ كا 

.  القيـ الجمالية التي يسعي إلي تحقيقيا في صكرة عمؿ فني

مف خبلؿ أعمالو النحتية أف "  Henry Moor" فقد أكد النحات اإلنجميزم ىنرم مكر  
الطبيعة كانت بالنسبة لو المصدر األكؿ بدراستو ألشكاؿ الجباؿ كالصخكر كاألصداؼ 

ف كاف , البحرية لـ ييمؿ دراسة منحكتات الطرز الفنية لمحضارات القديمة إال أف ىذا كا 
الذم يكضح ( 1)أعمالو النحتية تؤكد مدم تأثر رؤيتو الفنية بعناصر الطبيعة كما في شكؿ 

بداعو ألفكار نحتية إبداعية مف خبلؿ  رؤية النحات الفنية لمطبيعة العضكية ألشكاؿ العظـ كا 
.  شكاؿ كالقكانيف التي تحكـ طبيعة نمكىا كىيئتيادراستو لمنظـ البنائية لتمؾ األ

                                         
ص , 1986بغداد ك , دار الشركؽ, سامي الخشاب/  ترجمة, معني الفف: ىربرت ريد - 1

37 . 

, القاىرة , دار المعارؼ , مقدمة في عمـ الجماؿ كفمسفة الفف: أميرة حممي مطر  - 2
 .8ص,1994
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ف الجماؿ حقيقة تدرؾ , ظاىرة ديناميكية في تغير مستمر " كما يكصؼ الجماؿ بأنو   كا 
لذلؾ فقد تككنت في المجتمع التكنكلكجي الصناعي ظركؼ بيئية كجمالية  (1)" مف خبلليا 

جمالية في فف النحت أتخذ منيا النحات جديدة أثرت بكؿ ايجابياتيا كسمبياتيا عمي المفاىيـ اؿ
.  منطمقات فكرية جديدة في بناء األشكاؿ النحتية المجسمة 

كىذا يكضح أف النحات يسعي إلي أف ينتج عمبل جميبل يتناسب مع المعايير الجمالية   
كمع ىذا فإف ,  النحتيالسائدة في عصره مف خبلؿ التحكـ في العبلقات بيف عناصر العمؿ 

فقد ينتج عمبلن ليس جميبلن , ليس اليدؼ الكحيد لدم النحات في العممية اإلبداعية الجماؿ 
بالمعايير المتعارؼ عمييا مف أجؿ تحقؽ فكرة أساسيا الخركج عف ىذه المعايير كما ىك 

.  في الفف الحديث" القبيح كالجميؿ " متعارؼ عميو باسـ 

ؿ مرتبطة بمفيكميا أف كممة الجما كمما سبؽ عرض تمخص الدارسة الى    
كمع كؿ فترة زمنية , التي تككنت خبرة كحكمان جماليان لدم اإلنساف , بماضي الفنكف القديمة

نو مف الخطأ الحكـ جماليان عمي , تككف كحده مفاىيـ جمالية ليا كيفيات فكرية جديدة  كا 
أساس رؤية  أك تفسير الجماؿ عمي,األعماؿ النحتية الحديثة مف خبلؿ مفاىيـ جمالية قديمة 

.  مكضكعية قديمة

 

 

 

 

 

 

 

 
                                         

 . 113ص , بدكف تاريخ , مكتبة االنجمك المصرية, الجماؿ كالفف: ماىر كامؿ  - 1
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( 1)شكؿ 

 
   Henry Moore                                  )*(ىنرم مكر  -
- 1961  
بركنز   -
سـ   284.5ارتفاع  -
. يكضح العمؿ مدل تأثر الفناف برؤية عناصر الطبيعة  -

 

 

                                         
)*( Herbert Read : Modern sculpture A concise History ,Thomas& Hudson, London, 

1964 , P . 165  
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الميتافيزيقية في  تومف خبلؿ نظرم"  Henry Bergson" كيذىب برجسكف    
الحدث ىك " حدسيان يعتمد عمي الحكاس كىذا يعني أف  فمسفتو لمجماؿ إلي إف الفف إدراكان 

كىذا يعني أف  (1)" جكىر الخبرة الجمالية حيث يسبقو حالة مف االنفعاؿ تجاه المكضكع الفني
بصار النحات عندما يشرع في بناء أحد األعماؿ النحتية يقكـ بما يسمي بمرحمة االست

الجمالي لعناصر عممو النحتي في إطار الفكرة اإلبداعية كذلؾ مف خبلؿ قدرتو التخيمية في 
اختباره لمشكؿ كالخامة كحجـ العمؿ كلكنو مممسو ككذا طريقة تشكيمو مع الكضع في 
أشكاؿ  االعتبار عمي العبلقة بيف العمؿ النحتي كبيئتو المحيطة سكاءان المادية المتمثمة في

ثقافة المجتمع كخبراتو أك األشجار كالنباتات أك البيئة االجتماعية المتمثمة في  العمارة
.  الجمالية

أف الفف ""   Khose Ortigas"كزيو أكرتيجاخكيذكر الفيمسكؼ األلماني     
كما , الحديث ليس تصكير لمعالـ المرئي كال ىك كصؼ أك اعتراؼ لما في النفس اإلنسانية 

, لكاقعية إنما ىك أشبو بمرايا مقكسة امف خبلليا عمي شئ مف الحياة أنو ليس أداة نتعرؼ 
تضمؿ عف الحقيقة كال تعكسيا بؿ ىك سخرية مف الكاقع مرجعيا اجتياد الفناف في إضافة 

.  (2) "عالـ بديؿ عف العالـ الكاقعي

 بعد الحرب العالمية الثانية ما لقد تأثر نحاتي القرف العشريف كبخاصة في الفترة   
األمر الذم أثمر , بالمتغيرات االجتماعية سكاء عمي المستكل الفمسفي كالمنجزات العممية 

.  تغيرات في الرؤل الفنية ليؤالء الفنانيف 

كاالىتماـ  لمطبيعةفمف خبلؿ اآلراء الفمسفية المناىضة لفكرة محاكاة الفف    
تطكر  ديف ىذا باإلضافة إليكاؿألسياسة ؿبالجكانب الذاتية كالتخمي عف مبدأ تباعية الفف 

كمحدكدية  توـخمي عف فكرة الثبات كالكتمة المصالتكقد أدل ذلؾ إلي , مفيكـ فف النحت
الخامات المستخدمة في بناء األعماؿ النحتية كاقتصارىا عمي األحجار الصمبة ك األخشاب 

دخاليا ضمف ككذلؾ االنشغاؿ مف قبؿ النحاتيف المحدثيف لفكرة الحرؾ, أك سبائؾ البركنز  ة كا 
عناصر بناء األعماؿ النحتية إلي جانب استحداث بعض الخامات التي ساعدت عمي تمكيف 

                                         
 .36ص, 1977, القاىرة, مكتبة مصر, " مشكمة الفف" مشكبلت فمفسة : زكريا إبراىيـ - 1

  . 135ص , مرجع سابؽ : أميرة حممي مطر - 2
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استخداميـ لرقائؽ الصمب كالخامات ؾالنحاتيف مف صياغة الحجكـ المفرغة مف الكتؿ 
" الشفافة كاببلستيؾ كالمدائف كظيكر العديد مف االتجاىات الفنية الحديثة مثؿ البنائية

constructivism   , كالنحت الحركيKinetic Sculpture"    الذم أطمؽ عمي منحكتاتو
الفعمية لتمؾ المنحكتات تعبيران عف طبيعة  ,نتيجة لمحركة"   Mobiles "اسـ المتحركات

عصر اآللة كالتأكيد عمي فكرة التغيير  في أدراؾ الشكؿ نتيجة لمحركة ككذلؾ اتجاه الكاقعية 
لذم اعتمد نحاتكه عمي االستفادة مف االشياء جاىزة الصنع ا New Realismالجديدة 

"Ready mad object " في بناء أعماليـ النحتية لمتأكيد عمي مبدأ كاقعية العمؿ في إطار
 Abstractالحياة المعاصرة كاالتجاه التجريدم الذم شمؿ التجريدية التعبيرية 

Expressionism   , كالتجريدية اليندسيةGeometrical Abstractionism    .

إلي قضية الجماؿ مف خبلؿ فمسفتو "  Alin" الفآكيتعرض الفيمسكؼ الفرنسي        
الكجكدية حيث يكمف محكر نظريتو في تمرده عمي النظريات التقميدية في اإللماـ كرفضو 

 أف مف الميـ في النشاط اإلبداعي صناعيان " الفآ"كيذكر , لمخياؿ كمنطمؽ لئلبداع في الفف 
كما يؤكد عميِ أنو البد  ( 1)"ؿ تـالذم يتحقؽ كيتحدد كيؾ -نما ىك المكضكعإ –كاف أـ فنيان 
.   (2)" الكاقعي ال الممكف إنما كحده الجميؿ" لمفناف أف 

كاىتمت بإبراز القيمة " آالف"لقد قامت بعض مذاىب الفف الحديث عمي مبادئ فمسفة       
فيذه المدرسة الفنية قد  Constructivism"البنائية المادية لمعمؿ النحتي مثؿ المدرسة 

أكدت عمي قيمة الكسيط المادم في العمؿ الفني كداللتو الجمالية مف حيث الشكؿ كالحجـ 
حتى سارت العبلقة بيف الفف كالصناعة , العمؿ الفني غةكأساليب التقنية المستخدمة في صيا

الذم يكضح اعتماد ( 2)ما في شكؿ أمران حتميان في ظؿ الحضارة الصناعية الحديثة ؾ
عمي استخداـ الشرائح المعدنية كاألسبلؾ في بناء "  Naum Gabo"ناعكـ جابك" النحات 

شكؿ نحتي فراغي يحقؽ التعبير عف قيمة الفراغ في المجسـ النحتي كيعكس مدل العبلقة 
.  بيف الفكر اإلبداعي كالتطكرات البيئية المعاصرة

 
                                         

 .  115ص , مرجع سابؽ, زكريا إبراىيـ: ,  - 1

  . 115ص, مرجع سابؽ , زكريا إبراىيـ:  - 2
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( 2)شكؿ 
 Naum Gabo                                                     )*( .ناعكـ جابك -
. ـ1952 -
. نحاس كخيكط نايمكف كأكريمؾ -
. سـ 75.2ارتفاع  -
.  يكضح العمؿ التعبير عف شكؿ نحتي فراغي مف خبلؿ استخداـ الشرائح المعدنية كالخيكط-

 

                                         
Herbert Read : Op,cit.,p.108  
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الفنية الحديثة كبخاصة بعد تحرر الفناف مف قيكد كالكاضح مف خبلؿ رؤية األعماؿ        
عطاء الفرصة لمخياؿ في إبداع , الطرز الفنية  كاالتجاه نحك  التعبير عف ذاتية الفناف كا 

صياغات تشكيمية ال تنتمي إلي عالـ الكاقع إال في حدكد الخامات المستخدمة في عممية 
كبخاصة في  لؾ في شتي الفنكف التشكيميةأف ىناؾ أمثمة عديدة لمتدليؿ عمي ذ ,اإلبداع الفني

مجاؿ النحت التجريدم الذم بدء ظيكره في مطمع القرف العشريف كالمدرسة البنائية كاالتجاه 
مف خبلؿ بناء األعماؿ النحتية اعتمادان عمي األشكاؿ اليندسية  Minimalisimالمنيمالي 

اسؽ بيف النسب كاألبعاد الثبلثية األكلية بيدؼ التكصؿ إلي قيـ جمالية خالصة نابعة مف التف
.  لمحجكـ اليندسية

لبعض اآلراء الفمسفية لعمماء الجماؿ مع اختبلؼ  قعرضص الباحثة مما سبؽ كتخؿ       
تعريؼ الجماؿ  الىكتبايف كجيات نظرىـِ إلي كضع صيغة شاممة لتعريؼ ماىية الجماؿ 

كاف كجدانيان أم مدركان عقميان أك  ق جميؿ سكاءفالمثؿ األعمى بكؿ ما يمكف كصفو بأ: بأنو 
.  ان سيماديان أم مدركان ح
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  :-مفيكـ القيـ التشكيمية: ثانيا

عمي الطريقة التي اتخذت بيا العناصر مكضكعيا في العمؿ ككؿ  "form"يدؿ لفظ     
كيدؿ أيضان عمي نكع , كالطريقة التي يؤثر فييا كؿ عنصر في األخر, بالنسبة لؤلخرل 

كليذا مف كظائؼ الشكؿ أف يضبط أدارؾ المشاىد , يةسالكحدة التي تتحقؽ بتنظيـ المادة الح
بحيث يككف العمؿ كاضحان كمفيكمان كمكحدان في , كيرشده كيكجو انتباىو في اتجاه معيف 

ية كقدرتيا سكما أف الشكؿ ترتبط عناصره بطريقة مف شأنيا إبراز قيمتيا الح, نظرتو 
.   (1). التعبيرية

عمي أف " ىربرت ريد"كالشكؿ ىك ىيكؿ عاـ يبني عميو العمؿ الفني حيث يؤكد      
اتخاذ الشكؿ ىيئة معينة كىذا ىك معني الشكؿ في " المعني الحقيقي لكممة شكؿ أك ىيئة ىك 

فإف الشكؿ ىك الييئة التي يتخذىا العمؿ الفني كال فرؽ في ذلؾ بيف البناء المعمارم , الفف 
 "ؿ أك الصكرة أك القصيدة أك المعركفة فجميع ىذه األشياء تتخذ شكبلن معينأن خاصان أك التماثي

(2)  .

ما ىك إال العبلقة " مف خبلؿ تعريفو لمشكؿ بأنو " Cliv Bell" كيؤكد كميؼ بؿ        
. (3) .الشكمية بيف العناصر التي تثير االنفعاالت جماليان 

, عمة في العمؿ الفني كالمرتبطة ارتباطان عضكيا فالشكؿ يتككف مف العناصر المتفا       
كىذا يؤدم , كالتغيير كالتبديؿ في ىذه العناصر يؤدم إلي تغيير العبلقات القائمة بينيما 

بدكره إلي التغير في الشكؿ كالصفات البنائية التي ترتبط ارتباطا عضكيا بالصفات الحسية 
كمف خبلؿ الكجكد المادم لمشكؿ , لبشرمكالتركيبية لمخامة كالصفات الخاصة بالكجداف ا

.  كتعبيرية دراؾ ما يحممو العمؿ مف قيـ تشكيميةإالبنائي يمكف  قكقانكف

                                         
1 - R.Hast ie & C.Schmidl : Encounter with Art , Mcgrowhill,  ltaly ,  

without Date , p.  214.  
, 1993, القاىرة , دار المعارؼ ,  القيـ التشكيمية قبؿ كبعد التعبيرية: مصطفي يحيي  - 2

.  197ص
,  1ط, العراؽ , آفاؽ عربية ,فمسفة الجماؿ عف سكزاف النجر: راضي حكيـ - 3

 .43ص,1986
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أف الفف تشكيؿ  ىك ""  Ernst fisherأرنست فيشر"أما عف مفيكـ الشكؿ فيذكر       
الشكؿ كليس , كالشكؿ كحده ىك الذم يجعؿ مف اإلنتاج عمبلن فنيان , إعطاء األشياء شكبلن ِ 

كقكانيف الشكؿ كأصكلو االصطبلحية إنما ىي كسيمة , أمران عارضان أك طارئان أك ثانكيان 
.  (1) "لممحافظة عمي الخبرة البشرية كنقميا لؤلجياؿ القادمة

كال يتكقؼ دكر الشكؿ عمي إكساب الخامات أشكاال ال يمكف إدراكيا كالتمييز    
ىيـ الفمسفية لمشكؿ تكضح مدم فاعميتو مع بقية ىناؾ العديد مف المفا أف بؿ, فيما بينيا

يؤكد أف الشكؿ يعد عنصران أساسيا في  ما فمف ىذه المفاىيـ, عناصر تككيف العمؿ الفني
:  اإلدراؾ البصرم لممشاىد مف خبلؿ

أف الشكؿ يضبط إدراؾ المشاىد كيرشده كيكجو انتباىو في اتجاه معيف بحيث يككف العمؿ  -
 . مفيكمان مكحدان 

.  الشكؿ يرتب عناصر العمؿ بحيث تبرز قيمتو الحسية كالتعبيرية أف -

 .( 2) أف  التنظيـ الشكمي لو في ذاتو قيمة جمالية كاممة -

كمف المفاىيـ ما يربط بيف الشكؿ كمضمكف العمؿ الفني مف حيث ىي عبلقة متداخمة ال    
شكؿ في طياتو كينقمو فالمضمكف ىك المعني الذم يحممو ىذه اؿ" يمكف الفصؿ بيف كبل منيا 

لذلؾ فالشكؿ كمضمكنو التشكيمي متزاكجاف كيؤثر كبل منيما في اآلخر كيككناف , لآلخريف
ال يستطيع أف  –نو مفيكمان ككنيان اـمف حيث كك -المضمكف" كما أف , ( 3)"معان كحدة مترابطة

جيان نحسبو ثـِ أف الشكؿ في حد ذاتو ليس غطاءان خار, يجسدهيستقؿ بذاتو عف شكمو الذم 

                                         
, الييئة المصرية العامة لمكتاب, أسعد حميـ/ ترجمة , ضركرة الفف: أرنست فيشر - 1

.   113ص , 1986, القاىرة
 

, الييئة المصرية العامة لمكتاب, فؤاد زكريا/ ترجمة, النقد الفني: نيتزجيرـك ستكؿ - 2
. 353ص ,1981, 2ط, القاىرة

 . 81-80ص , 1980, القاىرة, عالـ الكتب,  أسرار الفف التشكيمي: البسيكنيمحمكد  - 3
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فيك اتساؽ داخمي أكثر مف ككنو طبقة خارجية فالشكؿ كالمضمكف , عمي مضمكف معيف
 . (1) "الكبرل الفنية يسيراف معان مككناف الكحدة

كىذه الصمة الكثيقة بيف الشكؿ كالمضمكف إنما تؤكد عمي ذاتية الفناف كاستقبللو في     
التقاليد الفنية كالمفاىيـ الضيقة التي تتمثؿ األسمكب كأيضان تؤكد عمي تحرر رؤل الفناف مف 

أف التعبير يتآلؼ في "  Santyana"يانا تفي كيفية تعامؿ الفناف مع خامات كيقكؿ ساف
:  الشكؿ كالخامة مف اتحاد اتجاىيف 

". ذم الشئ المعبر" , الفعؿ أمامناىك المكضكع الماثؿ ب: األكؿ 

 ( 2). نفعاؿ اإلضافي أم الشيء المعبر عنوالمكضكع المكحي بو الفكرة أك اال:  الثاني 

كىناؾ مف المفاىيـ المتعمقة بقضية الشكؿ ما يركز عمي العبلقة بينو كبيف المادة كفكرة    
إف " العبلقة التي تؤثر عمي تغيير شكؿ المادة بقكلو إلي تمؾ" تكما االككيني" ة كيشير مجرد

أك الحركة كالتحكؿ فكؿ سعي إنما  سعي أم كياف مادم ىك الشكؿ كىذا ىك مبدأ السعي
   . (3) "ككؿ شكؿ إنما ييدؼ إلي الكصكؿ بصاحبو إلي الكماؿ, يتحقؽ مف خبلؿ الشكؿ

ففي مجاؿ النحت تكتسب الخامة شكميا عمي يد النحات عف طريؽ التقنية كذلؾ يؤكد    
كؿ طاقاتو  أف سعي النحات المستمر في التعامؿ مع خاماتو كالتدريب عمي تطكيعيا كتكجيو

اإلبداعية نحك إنتاج أعماالن تتصؼ بالجماؿِ إنما يككف بيدؼ إحداث تغيير في شكؿ المادة 
كسابيا نظاما محدد المعالـ كمتصكر كي يعكس تأثيران محددان في المشاىد .  الخاـ كا 

كقد تطكر مفيكـ الشكؿ مف مجرد إنشاء أك بناء تصب فيو المضمكف إلي مفيكـ "    
كيصبح , صار يعبر عف كحدة عضكية لما يسمي تقميديا بالشكؿ كالمضمكفالنسؽ الذم 

                                         
, القاىرة, الييئة المصرية العامة لمكتاب ,عمـ الجماؿ كالنقد الحديث: عبد العزيز حمكدة 1

. 43ص,1999
محمد / ترجمة, "تخطيط النظرية في عمـ الجماؿ"اإلحساس بالجماؿ : جكرج سانتيانا - 2

.   7ص , بدكف تاريخ, تبة األنجمك المصريةمؾ, مصطفي بدكم
.  154ص , مرجع سابؽ : أرنست فيشر- 3
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 " (1) ,كالشكؿ كحده ديناميكية مممكسة ليا معني في ذاتيا, اإلدراؾ الجمالي ىك إدراؾ لمشكؿ
كعمي ذلؾ فإف المحتكل الشكمي يشتمؿ عمي التضمينات اإلدراكية لمشكؿ كاألرضية 

ؽ بيف المدركات الشكمية كاألبعاد كالمبلمس كسائر كالفر, كالمسافات كالمساحات المرئية
.  ( 2) "عناصر الشكؿ

الشكؿ بالمعني الحسي كىك ضركرم لتمييز المضمكف , كىناؾ نكعاف مف الشكؿ     
كالشكؿ بالمعني البنائي كىك عبارة عف الترابط المنسجـ كالتناسب بيف العناصر , الحسي

 إخضاعو إلي أرقاـ حسابية يمكف مف خبللوالجانب الذم يمكف تحميمو ك, بعضيا كبعض
كأف يستدؿ عمي قيمة العمؿ الفني مف خبلؿ تقييـ الخصائص الحسية , إصدار حكـ قيـ

كالمككف مف الخامة كالشكؿ كنتاج لمعممية اإلبداعية التي قاـ بيا , المتمثمة في بنائو المادم
التعبير ما ىك أال قيمة نسبية تتكقؼ  ألف, الفناف لتنظيميا ليكسب العمؿ بعدان تعبيريان متميزان 

  (. 3) عمي خبرة المشاىد الذاتية في رؤية كتقدير قيمة العمؿ الفني

القيـ التشكيمية ىي الصفاء الشكمي لمعمؿ كصياغة العناصر كىي الجانب المادم       
, لمعمؿ كيمكف أستنتاجيا كأختيارىا في العمؿ الفني 

تاج تحصيمي لعممية منيجية خاصة اعتمدت عمي تنظيـ فالقيـ في العمؿ الفني ىي ف   
كأف ىذه الكحدة في , التي تتآلؼ فييا كحدتو التعبير -الشكؿ  –الخامة  :-كىي العناصر

تككينيا كفيمة بأف تكسب العمؿ الفني طابعان زمنيان كمكانيان خاصان يجعمو حيكيا كمعبران كىذا 
, اكو إال عف طريؽ خامة تأخذ شكبلن تعبيريان الطابع الزمني كالمكاني لمعمؿ ال يمكف إدر

كعندما تأخذ الخامة شكبلن يظير تآلؼ التنظيـ لعناصره يتجاكب العمؿ مع المشاىد لئلفصاح 
كىذا ال يعني اقتصار القيـ عمي , ف النظاـ الفريد لصياغتوـعف جكانبو التعبيرية الناتجة 

                                         
, 27مجمد , عالـ الفكر, العبلقة بيف الجماؿ كاألخبلؽ في مجاؿ الفف: رمضاف الصباغ- 1

, 1998سبتمبر  –بكليك , الككيت , المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب, العدد األكؿ
ة .124ص 

ا لييئة المصرية , أحمد حمدم محمكد/ ترجمة , التربية الجمالية لئلنساف: يمرفردريش ش- 2
.  50ص , ـ1995, القاىرة , لمكتاب

, القاىرة, دار المعارؼ, جرجس عبده, محمد فتحي : ترجمة , الفني القـك: ىربرت ريد- 3
.   88, 87ص , 1986
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فالخامة بدكف شكؿ ال تحتكل , د قيموإنما تسيـ بدكرىا المكاني في إظيار كتأكي, الخامة
لذلؾ البد مف التضافر كالتعايش بيف كؿ , كحده ال يمثؿ عمبلن فنيان  ,كالشكؿ, عمي قيمة

العناصر لتحقيؽ ىذه الكحدة ذات الكيفية الخاصة التي تميز ا لعمؿ الفني كالتي تفصح عف 
.  قيمتو 

أف يستغني في فنو عف , ب الشكميكلكف في إمكاف الفناف عندما يتجو إلي تبني المذه    
ال يكتفي بتقديـ تأثيرات المادة الكسطية أك  التميزغير أف الفف الذم يشترط  .القيـ األخرل

.  بعرضو لقكة التصميـ دكف تأثير شخصية الفناف أك تأثير العالـ الذم يحيط بو 

ذا ىيمنت القيـ الشكمية إلي حد إغفاؿ القيـ األخرل       أك يصبح , ف ضحبلن يصبح الؼ, كا 
" اكتنيس كدسكار"أما , مجرد تطبيقات لقكاعد كتماريف الستخداـ األساليب كالتقنيات 

Dessoir  )*( كفييا كظائؼ عقائدية كقكمية كنفعية , فمف رأييما أف لمفف أىداؼ عديدة
كعاطفية كليس الجماؿ في نظرىما إال كسيمة مف الكسائؿ التي يستخدميا الفف مف أجؿ أف 

إذ أنو ال يصبح الجماؿ الغاية الكحيدة إال , كـ بكظائفو تمؾ التي تخرج عف نطاؽ الجماؿيؽ
.  (   1) .في حالة ما إذا أنحصر ىدؼ الفف في التقنية

د عف فيك بعي, كلكف الشكؿ ال يخرج عف ككنو عنصران مف عناصر الصكرة الجمالية     
دراؾ مف ىكياتيا في اإل شياء كنتحقؽعمى األكنحف نتعرؼ  ,أف يككف المككف الحقيقي ليا

أف العبلقة القائمة بيف الشكؿ كعممية التعرؼ ال  الكاقعك, ما ليا مف أشكاؿ الحسي مف خبلؿ
نما تمعب دكرىا بكصفيا خاضعة لعممية  ,تقؼ عند حد الخكاص اليندسية أك المكانية كا 

 يعسرة إنما ىي أشكاؿ التكيؼ مع الغاية كاألشكاؿ التي ال ترتبط في أذىاننا بأية كظيؼ
فيي تمؾ , كأما األشكاؿ التي تصبح كسائط لمتعرؼ كقطع األثاث كشتي األدكات .إدراكيا

  .(2)الشكؿ كثيؽ الصمة بالصكرة بمعناىا الفني ؼإذف . التي ترتبط ارتباطا كثيقان بأغراضيا 

                                         
 " . ـ لمففالعمـ العا" مف الفبلسفة اصحاب مذىب : أكتينس كدسكار )*(

, 1ط, القاىرة, دار الفكر العربي, القيـ الجمالية في الفنكف التشكيمية: محسف عطية  - 1
.   227 -226,ص,ـِ 2000

ص , 1963, القاىرة, دار النيضة العربية , زكريا إبراىيـ , الفف خبرة: جكف دبكم - 2
192-193 .  
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بقيمة ا ـكمف خبلؿ عرض مفيكـ القيـ كخصائصيا كماىية الشكؿ كالتعبير كعبلقتو   
:  تعريؼ القيـ التشكيمية في األتي تخمص الباحثة الىالعمؿ الفني 

القيـ التشكيمية ىي العبلقات التنظيمية الناجحة لمعناصر كما تظيره مف قيـ كأسس في      
 –كىي الجانب المادم الذم يمكف اختباره , تحقيؽ كحدة العمؿ بما يتفؽ مع مضمكنو كفكرتو

.  مؿ الرتباطو المباشر بصياغة الشكؿ كعناصر العمؿكتقييمو في الع –قياسو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:  مفيكـ القيـ التعبيرية: ثالثا

كيمثؿ الصفة القكية التي تربط , إف التعبير يمثؿ العنصر اإلنساني في  العمؿ الفني     
كنحف نشعر بما ييدؼ إليو الفناف إذا ما تكصمنا إلي استيعاب , بيف الفناف كعممو الفني

, بيره الفني كقد جاءت النزعة التعبيرية في الفف كمحصمة لمشعكر بالتناسؽ مع الطبيعةتع
مثمما كاف في الفنكف , كنظر الفنانكف إلي الفف عمي أنو نكع مف االندماج مع الطبيعة

كبيف الكجداف , إذ جمعت بيف الطبيعة األكلية كالتعبير عف معاني الحياة بالرمكز, البدائية
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اعتقادان بأف النظرة , كبذلؾ يتجنب التعبيريف النظرة العقمية لمجماؿ, اطفةالمشحكف بالع
التعبيرية عندما تككف مشحكنة بالعاطفة تجعؿ المتذكؽ يدرؾ الشئ عمي نحك ما يظير في 

كبذلؾ ال يككف الفناف التعبيرم خالقان لمكضكع جمالي فحسب , طبيعتو المادية المكضكعية
نما يصبح ناقبلن لمشاعره .  التي أحسيا إزاء المكضكع  كا 

مف  قفالقيـ التعبيرية ىي الشيء المعنكم كالكجداني المتعمؽ بيف العمؿ الفني كما يحتكم     
  .شكؿ ذم قيمة تشكيمية

فإف التعبير تجسيد النفعاالت الفناف كمشاعره كربما يككف صدل لمشاىدتو المرئية         
             فيك يعني اإلفصاح بمغة التشكيؿ ", أحياناأك رؤيتو الفعمية لما يتأممو  مف حكلو

عف المعاني كاالنفعاالت كتجسيدىا حيث يستطيع المتذكؽ أف يقرأىا كيستكعب معانييا 
.  كيحس بيا 

كالتعبير يقتضي كجكد شخص معبر كىك الفناف عف مكضكع يعبر عنو كخامة      
.   (1). يستخدميا في نقؿ التعبير

, أف التعبير عنصر مف عناصر العمؿ  الفني" ىذا المعني بقكلو" رت ريدىرب"كيؤكد     
كىك الرابطة الحية التي تجمع بيف الفناف كعممو الفني ألف العنصر اإلنساني الحقيقي الذم 

.  (2) يكمف في صميـ العمؿ معبران عف المعاني بإحالتيا إلي داللة تعبيرية

فعاؿ الجمالي لدم المشاىديف تجاه المضمكف كيبدك أف اختبلؼ كتبايف درجات االف    
المعبر عنو خبلؿ العمؿ يعزك إلي تبايف الخبرات اإلنسانية لكبلن منيـ في تفاعمو مع العمؿ 

التعبير مجمكعة مف التأثيرات " كمف خبلؿ ذلؾ يمكف القكؿ بأف , الفني بجميع مككناتو
ية خاصة في ذىف المتذكؽ ليذا االنفعالية التي تضفي عمي المضمكف الجمالي داللة كجداف

الذم يمثؿ عممية   Aestheticp erceptionالعمؿ كيربط ىذا العمؿ باإلدراؾ الجمالي 
.  (3)عقمية معرفية تنظيمية يقكـ العقؿ فييا بتفسير ما تستقبمو الحكاس تفسيران جماليا 

                                         
.   75ص , ـ1993, القاىرة, دار المعارؼ, إبداع الفف كتذكقو: محمكد البسيكني- 1
.  34ص , 1997, القاىرة, دار الكتاب العربي, تعريؼ الفف: ىربرت ريد - 2
, عمادة شئكف الكتاب, مصطمحات في الفف كالتربية الفنية: الشاؿعبد الغني النبكم  - 3

.  14ص,ـ1984, الرياض, جامعة الممؾ سعكد
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فيك الذم يظير  ,الداللة النفسية في العمؿ الفني" فالتعبير كفقان لذلؾ يككف بمثابة    
ىك , نمكذجوكيعتبر مظير مف مظاىر تحكـ الفناف في , العبلقة بيف الفناف كمكضكعو

نتاجو الفني فالفناف إذف خالؽ ينظـ عالـ مخمكقات عف طريؽ , الرابطة الحية بيف الفناف كا 
.  (1)مجمكعة مف الكسائط الجمالية 

ق يمكف القكؿ بأف التعبير يعد قيمة كعند تناكؿ القيمة التعبيرية في العمؿ الفني فإف    
مف المشاىد تجاه العمؿ  إسقاطبؿ أنيا عممية , مستقمة كمنفصمة عف العمؿ الفني كال يحتكييا

بحيث يمكف إدراؾ أكثر مف قيمة تعبيرية لمعمؿ , إدراؾ العبلقات لالفني مف خبلؿ قدرتو عؿ
كقد يككف , محددة التعبير كعمي ذلؾ يمكف أف تكصؼ األعماؿ الفنية بأنيا غير, الكاحد

ىناؾ اتفاؽ عمي نكع التعبير في عمؿ فني معيف حيث تككف السمات التعبيرية ذات كجكد 
كالكصكؿ إلي دالالت  حيث يمكف تحميميا, كاضح مف الجانبيف المادم كالشكمي لذلؾ العمؿ

ادم ألنيا تقكـ عمي أساس يجمع بيف ما ىك منطقي ـتكشؼ عف المضمكف التعبيرم لمعمؿ 
.  كجداني مرتبط بالمشاىدككمرتبط ببناء الشكؿ كمادتو كما ىك خيالي 

العمؿ "كليذا فالعمؿ الفني ال يحتكل في ذاتو عمي القيمة التعبيرية كالحكـ بأف ىذا    
كىذا ما يؤكده , حيث أف التعبير ال يكجد في العمؿ الفني, ليس لو صحة مكضكعية "معبر

.  التعبير في عمؿ فني كاحد التبايف بيف أحكاـ الناس عمي

ظاىرة جمالية أساسية ال تكاد تنفصؿ عف الحدس " أف التعبير " Croce" قكيرل ككرتش   
عنصران مستقبل قائما بذاتو كأنو يمثؿ مجمكعة "  قأف  "Santayana"نما يرل سانتيانا مب, " 

فالتعبير إنما ينفذ  مف التأثيرات الداخمية التي تضاؼ إلي المضمكف الخاص لمصكرة الجمالية
إلي مجاؿ الشعكر الجمالي مف خبلؿ عممية االستثارة الكجدانية ال مف خبلؿ عممية اإلدراؾ 

كبيذا يككف التعبير مف كجية نظر سانتيانا مجمكعة مف التأثيرات االنفعالية التي  (2) "الحسي
الؼ تضفي عمي المضمكف الجمالي ألم عمؿ فني داللة كجدانية خاصة تختمؼ باخت

.  الذكريات كاالرتباطات التي تتكلد في ذىف المتذكؽ ليذا العمؿ

                                         
 1987اإلسكندرية , دار المعارؼ, الجمميةفمسفة الجماؿ كنشأة الفنكف : محمد أبك رياف  - 1

.  47ك ص
19, القاىرة, مكتبة مصر , فمسفة الفف في الفكر المعاصر: زكريا إبراىيـ - 2 .  86ص ,ـ66
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فإف سانتيانا يعني بيا قابمية اإليحاء التي يتمتع  Expressivityقكة التعبير " كأما كممة    
. الخاصة أف تستثير في أذىاننا صكران أخرل ةصكراؿبحيث يككف في كسع , بيا أم مكضكع

لتي يمتمكيا أم مكضكع سكل دائرة األفكار التي تحيط بو في ا" القكة التعبيرية" فميست 
كلكف عنصر . كتتنكع بتنكع القدرات الذىنية المكجكدة لدل ىذا المشاىد أك ذلؾ, الذىف

ال لما كاف , البد أيضان مف أف يضاؼ إلي ىذه األفكار أك تمؾ الخكاطر المستثارة" المتعة" كا 
.  (1)لمتعبير أم مدلكؿ جمالي 

إف القكل التعبيرية ألم عمؿ فني ىي فقط التي مف شأنيا أف تزيد قيمة التأثير لذا ؼ  
الجمالي حيث تجسد رؤية لمعنى جديد ينكشؼ عف طريؽ إعادة صياغة كبناء العبلقات 

.  المدركة داخؿ بكتقة الفناف الخاصة بو

  نيامفيكـ القيـ التعبيرية بأ تعريفان يكضحالباحثة إلى  صمف خبلؿ ما تقدـ تمخ 

يمكف االستدالؿ عمييا بمدل كضكح مستكل درجة القيـ التشكيمية في  قيـ معنكية نسبية"
تحقيؽ مضمكف العمؿ الفني حيث أنيا ترجع إلي قدرة الفناف عمي إكساب العناصر التشكيمية 

كبما , الخصائص الحسية لمخامة كالشكؿ لتحقيؽ فكرة العمؿ الفني تفاعؿ نظامان يظير كيؤكد
تحققو العناصر التشكيمية مف تفاعؿ مع الخبرة اإلدراكية لممشاىد في تكشؼ كتتبع  يمكف أف

" .فكرة العمؿ

كما تخمص إلى أف القيـ التشكيمية بكصفيا المادم عامبلن مساعدان في االستدالؿ عمى        
لية القيـ التعبيرية حيث أنو مف المفترض أف العمؿ الفني الجيد الذم يتضمف قيمة تشكيمية عا

يحمؿ أيضَا مضمكنان كقيمان تعبيرية بنفس المستكل لتشكؿ مع بعضيا كحدة تشكيمية كتعبيرية 
. لمعمؿ الفني

 

 

 

                                         
. 87ص , المرجع السابؽ : زكريا إبراىيـ - 1
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  ":-بالمممكة العربية السعكدية" التشكيؿ النحتي في الفنكف القديمة: رابعا

 ال شؾ أف الجزيرة العربية بما كشؼ عنو البحث األثرم تضـ بعضان مف أقدـ    
كما نشأت بيا حضارات ليا أصالتيا بؿ , قبؿ التاريخ ما الحضارات اإلنسانية منذ عصكر

ذلؾ ألف مكقعيا الجغرافي جعؿ منيا , ىي في بعض نكاحييا الحضارات القديمة المعركفة
في عصكر مختمفة منطمقان لطرؽ التجارة إلي جانب ككنيا منطمقان ليجرات متتابعة إلي كادم 

.  الشاـ ككادم  النيؿ الرافديف كببلد 

حيث كجد بيا أكبر تجمع أثرم كخاصة مف التماثيؿ " الفاك" كالبد أف نخص بالذكر قرية    
مف  كـ 100كـ مف مدينة الرياض ك  700تقع عمي بعد حكالي " كالتي , كالرسكـ كالكتابات

, جرافكـ مف مدينة ب 280كـ مف الخماسيف عاصمة كادم الدكاسر ك  150ك  مدينة السميؿ
يؽ عند فكىة مجرل قناة  ككفي المنطقة التي يتداخؿ فييا كادم الدكاسر كيتقاطع مع جباؿ ط

تعريفا بيا كتميزا ليا عف باقي , حديثان إلي الفاك (1) "كمف ىناؾ جاءت تسميتيا" الفاك" تسمي 
ربية القرل المجاكرة كىي بذلؾ تقع عمي الطريؽ التجارم الذم يربط بيف جنكبي الجزيرة الع

كبذلؾ تعتبر مركزان تجاريان كاقتصاديا ىامان في كسط الجزيرة , كشماليا كشماليا الشرقي
  (3)شكؿ.العربية

بحيث ال , كما تكمف أىميتيا في مكقعيا كعنؽ زجاجة تسيطر عمي الطريؽ التجارم       
تاريخ  تستطيع القكافؿ أف تسير دكف المركر بيا كفي أنيا كانت عاصمة لدكلة ليا دكر في

كما أنيا تحتكل عمي قدر كبير " كندة" الجزيرة العربية لمدة تربك عمي خمسة قركف كىي دكلة 
.  (2)مف آبار المياه

كبالتالي حفمت , مف أكبر المدف السكنية قديمان " الفاك" العكامؿ مجتمعة جعمت  كؿأف      
كما أنيا حفمت أيضان , ةبمظاىر حضارية مختمفة سكاء في مجاؿ العمارة أك الرسـ أك الكتاب

بمجمكعة مف التماثيؿ اليامة المختمفة الخامات كالمعدف كالحجر الرممي كالجيرم كالمرمر 
                                         

صكرة لمحضارات العربية قبؿ اإلسبلـ في " الفاك" قرية: عبد الرحمف الطيب األنصارم - 1
.  16ص , 1982, المممكة العربية السعكدية, جامعة الرياض , ة العربية السعكديةالمممؾ

ككالة , مقدمة عف آثار المممكة العربية السعكدية: سعد بف عبد العزيز الراشد كآخركف - 2
  .30ص, ـ1999 -ىػ1420, الرياض, 2ط, كزارة المعارؼ, اآلثار كالمتاحؼ
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ف كانت تظير في بعض ىذه التماثيؿ أك أجز. كالطيف كالخزؼ ائيا تأثيرات خارجية فأننا ال كا 
رات كذكقيـ الخاص في أف فناني الفاك كنحاتييا قد استطاعكاِ أف يمزجكا بيف ىذه التأثي شؾ

المنبعث مف ذاتية عربية أصيمة تعكس بيئة خاصة كذكؽ متميز كفي الكقت نفسو ال يستبعد 
المتميزة ىذه القطع قد كردت عمي الفاك كفيما يمي عرض لبعض ىذه القطع  أف تككف قمة مف

:  تبعان الختبلؼ خاماتيا 

:  التماثيؿ المعدنية -1

:  التماثيؿ اآلدمية -2

  :ا المجمكعة المختارة التاليةنخص بالذكر منو
مف أبرز ما عثر عميو في الفاك ذلؾ التمثاؿ الرائع الذم عثر  قألف (ب4, أ 4)شكؿ  -1

قرف عميو في المعبد كىك مف البركنز لطفؿ مجنح عمي رأسو تاج مزدكج كيمسؾ بيده اليسرل 
كىذه . جانبي رأسو بو عنقكد عنب مقربان سبابة يده اليمني مف فمو كيتدلي شعره عمي  الخير

في أسمكب ىمنيستي " أبف االلية أيزيس"  كراتيسىاربك"الصفات تشير إلي أف التمثاؿ لمطفؿ 
تميزت " دالية" لؽع قردكلكف اعيدت صياغتيا ىنا مف جديد حيث تتدلي عمي ص, مانيكرك

.  (1)بيا بعض التماثيؿ البركنزية التي اكتشفت في جنكب الجزيرة العربية 

كثر كجكد الطفؿ المجنح أك المخمكقات اآلدمية المجنحة في أنحاء العالـ القديـ منذ كم       
كىي ذات طابع , كخصكصا في منطقة الشرؽ األدنى القديـ, مطمع األلؼ الثاني قبؿ الميبلد

  .كاستمر ظيكر الطفؿ المجنح إلي ما بعد القرف األكؿ الميبلدم كبكثرة, ديني كأسطكرم

يختمؼ عما يماثمو مف تماثيؿ حيث أضيفت عميو الرمكز " ة الفاكقرم" كلكف طفؿ    
مع بعضيا في انسجاـ كتكافؽ كبحيث استطاع أف يخرج " الفاك" المختمفة التي أدمجيا فناف

.  لنا تحفة فنية لـ تقع أعيننا عمي مثيؿ ليا 

 

خريطة تكضح مكقع قرية الفاك في المممكة العربية السعكدية ( 3)شكؿ

                                         
.  26ص , جع سابؽ مر: عبد الرحمف الطيب األنصارم  - 1
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(    ب-4)شكؿ                                         (أ-4)شكؿ        

 زاكيا اخرل لمتمثاؿ              )*("لحكر طفؿ " تمثاؿ صغير مف البركنز  

كىك المككف مف تاج مصر العميا كتاج مصر السفمي الذم ىك  جفالتاج المزدك        
عنصر فرعكف يعمك رأس تمثالنا كيبدك ىذا التاج عمي كاجية معبد آمكف في األقصر زمف 

ثـ نجده في فترة متأخرة يعمك رأس قيصر بف كميك , األسرتيف الثامنة عشر كالتاسعة عشر

                                         
 .  32ص , مرجع سابؽ: سعد بف عبد العزيز الراشد كآخركف )*(
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. في دندره حكالي النصؼ الثاني مف القرف األكؿ قبؿ الميبلد حتحكرباترا عمي حائط معبد 
مزدكج في الفف الفينيقي خبلؿ األلؼ األكؿ قبؿ الميبلد يعمك رأسي مخمكقيف كما ظير التاج اؿ

كيعكد تاريخو إلي ما بيف القرف السادس كالسابع قبؿ , خرافييف في منطقة غرناطة في اسبانيا
كلعمنا نبلحظ ندره بؿ عدـ مشاىدة تماثيؿ ألطفاؿ مجنحة تحمؿ فكؽ رأسيا التاج , الميبلد

. ( 1)المزدكج 

أما أسمكب تصفيؼ الشعر فمـ نكفؽ حتى اآلف إلي االىتداء إلي شبيو لو كلعؿ       
النمكذج الذم قد يشبيو يتمثؿ في تمثاؿ فينيقي صغير يعكد إلي القرف الثالث قبؿ الميبلد 

.  كىك مصنكع مف الذىب كمعركض في متحؼ األشمكلي في أكسفكرد 

تشبيو تظير عمي كجكىيا مبلمح كصفات  أما مبلمح الكجو فإف التماثيؿ التي قد         
طفكلة بريئة كغير ناضجة بعكس ما نجده في تمثالنا الذم تظير عمي كجيو مبلمح حكمة 

كلعؿ أقرب شبو لو في ىذا االتجاه ىك كجو , الصغير الغض جسموكنضكج ال تتبلءـ مع 
.  اليمف" تمنع" الطفؿ العارم الممتطي أسدان كىك الذم كجد في 

آلية  -منيرفا"تمثاؿ نصفي مف البركنز المرأة يمكف أف تككف المعبكدة  (ج,ب,أ5)شكؿ  -3
, كقد كجد شرقي البرج الذم يقع شرقي السكؽ, كىك في حالة جيدة" الحكمة عند الركماف

ستية كالتي فكيشبو تماثيؿ كجدت في الحضر كغيرىا مف المدف التي عايشت الفترة اليمي
األيمف ممتدان إلي األماـ أما الكؼ كاألصابع فيي كظير في التمثاؿ الذارع , تمييا 

ظير الذارع األيسر مثنيا كالكؼ كاألصابع مقبكضة تاركة ثقبان نافذان مما ممبسكطة بينما 
كعمي الكتؼ األيسر رداء يحتمؿ أنو يصؿ إلي , يكحي بأنيا كانت تمسؾ بشئ في يدىا

. ( 2)الركبتيف كعمي الرأس ما يشبو التاج أك األكاليؿ 

 

 

 

                                         
.  26ص , مرجع سابؽ : عبد الرحمف الطيب األنصارم  - 1

2-Hamid Ibrahim Al –  Mazroo: Astylist ie and comparat ive study of 

unpublished pre- Islamic .  stone sculpt ures from Arabia ,  university 

college , London , 1990 p.  78 .  
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( أ-5)شكؿ 

آلية الحكمة كالعدؿ في " منيرفا" منظر أمامي لمجزء العمكم لتمثاؿ امرأة أك آلية تمثؿ اآللية 
 )*(.األساطير اليكنانية كالركمانية

                                         

)*(
Hamid Ibrahim Al –  Mazroo : Op. cit., p. 246.  
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( ب-5)شكؿ 

منظر خمفي لمتمثاؿ السابؽ 

 

 

 

 

 

 

 

(  جػ-5)شكؿ 

 )*(. رسـ لمتمثاؿ السابؽ

                                         

)*(
Hamid Ibrahim Al –  Mazroo : Op. cit., p. 246.  
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كىك تمثاؿ مف البركنز عثر عميو في المعبد : التمثاؿ الخاشع (ج,ب, أ6)كشكؿ  -4
فكؽ فخديو كيبدك  فلشخص جالس عمي ساقيو كىما مثنيتاف إلي الخمؼ كيده ممدكدتا

في كضع خشكع كتعبد كيكحي ىذا التمثاؿ بمظيره العاـ بأنو متأثر بالفف الفرعكني 
بينما تنتيي بنياية الركبة الجالسة  كلكننا نبلحظ أف أصابع األيدم في التماثيؿ الفرعكنية

كيبدك التأثير الفرعكني تنتيي أصابع التمثاؿ بنياية عضمة الفخذ كال تصؿ إلي النياية 
 اإليزاركاضحان أيضان فيما يعمك رأسو كيغطييا كفي الخطكط المتكازية التي تبدك عمي 

" .  الفاك" الذم يأتزر بو كقد كجد ىذا التمثاؿ أيضان في معبد

:  زاء لتماثيؿ آدمية كتتمثؿ في أج -5

قدميف لتمثاليف تظير منيما التفاصيؿ بكضكح ال سيما الصندليف المنتعميف  (7)شكؿ  -1
.  كتدؿ صناعتيا عمي إبداع في الصنعة كرقي حضارم, كاألصابع 

كبو بعض  اإليزار فيوجزء مف تمثاؿ يمثؿ الساؽ كالقدـ اليسرل كيتضح  (ب, أ8)شكؿ  -2
 . ةطيات عرضة متكازم

لذراعيف لتمثاليف مف البركنز صبا في براعة فائقة تنتيي الذراع األكلي  (10, 9)شكؿ  -3
 . بيد مقبضة ذات أصابع رقيقة كتنتيي األخرل بيد مبسكطة غير كاممة األصابع

قبضتيف ليديف األكلي صغيرة تمثؿ اليد اليسرل كاألصابع كىي منثنية في  (11)شكؿ  -4
جميا ضعؼ القبضة الطبيعية كيزيف أصبعيف منيا حركة رشيقة كالثانية يعادؿ ح

 . خاتميف 
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( أ-6)شكؿ 

 )*(تمثاؿ مف البركنز لرجؿ في جمسة خاشعة يمبس ممزران 

 

 

 

 

 

 

 

( ج-6شكؿ (                                 ب-6)شكؿ 

 

                                         

. 100ص , مرجع سابؽ :  عبد الرحمف الطيب األنصارم)*(
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( 7)شكؿ 

 ()*مجمكعة لبقايا أقداـ كسيقاف تماثيؿ مف البركنز

 

 

 

 

 

 

                                         

. 97ص , مرجع سابؽ : عبد الرحمف الطيب األنصارم )*(
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( أ-8)شكؿ 

 )*(جزء سفمي لساؽ مف البركنز مع القدـ ينتعؿ حذاء

 

 

 

 

 

 

 

رسـ أمامي لمقدـ اليمني مف الشكؿ السابؽ  

 

 

                                         

. 97ص , مرجع سابؽ : األنصارم  عبد الرحمف الطيب)*(
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(  9)شكؿ 

 )*(. ذراع أيمف كأخر أيسر مف البركنز 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

. 98ص , مرجع سابؽ : عبد الرحمف الطيب األنصارم )*(
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(  10)شكؿ 

 )*(اليد مقبكضة األصابع  -ذراع يسرل مف البركنز

 

 

 

 

 

 

                                         

. 99ص , مرجع سابؽ : عبد الرحمف الطيب األنصارم )*(
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(  11)شكؿ 

  )*( .قبضتاف مف البركنز يظير في بنصر أحدىما خاتـ

 

 

 

 

 

:  التماثيؿ الحيكانية مف أىميا-ج 

                                         

. 99ص , مرجع سابؽ : عبد الرحمف الطيب األنصارم )*(
 



 41 

مثؿ حيكانان بحريان ىك الدكلفيف م( كقد كجد في المعبد)تمثاؿ مف البركنز  (12)شكؿ  -1
ات شأف كخاصة أف كلذلؾ داللة دينية ذ, يمثمو ككأنو يسبح في حركة انسيابية جميمة

االعتقاد الذم كاف سائدان في تمؾ الفترة ىك أف الدكلفيف ىك الحامي مف المخاطر كالكاقي مف 
كىـ المعاصركف لمقركف ) كقد أعطي االنباط  ,البحر  المخاكؼ كسط الصحراء كفي غياب

انات أىمية خاصة لمدكلفيف كالسمؾ كسرطاف البحر باعتبارىا حيك( األكلي لعصر قرية الفاك
كيبلحظ انتشار .  المكاقع معابد تكريمان لمدكلفيف أقاـ االنباط في كثير مف, مقدسة لدم اآللية

أسيا " كفي الحضر " ـر"كفي البتراء ككادم " براؾ" الدكلفيف منحكتان أك مصكران في قرية 
كمما ىك معركؼ أف عبادة الدكلفيف تعكد , الصغرل كأماكف أخرم بمنطقة البحر المتكسط

لي فترة سابقة لفترة االنباط حيث كانت لو أىمية خاصة في األساطير اإلغريقية كالركمانية إ
(.    1). كما تشير إلي ذلؾ المصادر الكبلسيكية

أما الناقة ( نفس المعبد  كقد كجد في)تمثاالف لناقة كجمؿ مف البركنز  (أ-13)شكؿ  -2
الطرفيف كتظير تحت أرجميا بقايا مضمكمة األرجؿ تظير حكؿ رقبتيا حمقة متقاطعة  تقؼ

أما الجمؿ فيقؼ مشرئب الرأس كبو ثقباف أسفؿ , نحاس يبدك أنيا كانت لقاعدة مثبتة عمييا
.  (2)المسند  بالخطالبطف مما يكحي بأنو كاف يكضع عمي قاعدة كعميو كتابة دينية 

 لبدلكجييف كيحيط با, رأساف ألسديف مف النحاس يمثبلف نياية ألنبكب (ب,أ14)شكؿ  -3
كلعؿ ىذيف األنبكبيف كانا مركبيف عمي ذراع كرسي لشخصية , كثيفة كعمييا تعبيرات قكية

كلعؿ ىذيف الرأسيف كانا . ىامة خاصة أننا كجدنا عمييا ثقكبان تدؿ عمي أنيا كانت مركبة
مسركقيف مف أحد المقابر أك أحد بيكت المدينة السكنية ألننا كجدناىا في إحدل الدكائر 

 ( .3)سـ 10زراعية المنتشرة غربي المدينة كعمي عمؽ حكالي اؿ

تمثاؿ مف النحاس صغير الحجـ يمثؿ كعبلن ناشران أذنيو كلو قرناف متجيا  (15)شكؿ  -4
.  برأسو إلي األماـ في حركة نافرة

 
                                         

.  27ص , مرجع سابؽ : عبد الرحمف الطيب األنصارم  2- 1
. 27ص , مرجع سابؽ : نصارم يب األعبد الرحمف الط - 3
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( 12)شكؿ 

 )*(سمكة دكلفيف مف البركنز في حركة انسيابية

 

 

 

 

                                         

. 23ص , مرجع سابؽ: الراشد كآخركفسعد بف عبد العزيز )*(
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  (أ-13)شكؿ 

 )*(. أحدىما يحمؿ كتابة بالخط المسند الجنكبي –تمثاالف لجمؿ كناقة مف البركنز 

 

 

 

 

 

 

.  تمثاؿ الناقة( ب-13)شكؿ 

 

 

 

                                         

. 33ص , مرجع سابؽ: الراشد كآخركفسعد بف عبد العزيز )*(
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( ب-14)شكؿ (                                أ-14)شكؿ 

رأس ألسد مف البركنز ممتصؽ بأنبكبة لعميا كانت تركب عمي مقبض مقعد كحمقة تعمؽ 
 )*(. بيف أنيابو  عادة

 

                                         

 116ص , مرجع سابؽ : عبد الرحمف الطيب األنصارم )*(
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(  15)شكؿ 

 )*(تمثاؿ صغير لكعؿ مف البركنز 

 

 

 

 

                                         

. 104ص , مرجع سابؽ : عبد الرحمف الطيب األنصارم )*(
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:  التماثيؿ الحجرية  -2

نما ىي أجزاء فقط ال يكجد   .  كىي أدمية كحيكانية, تماثيؿ حجرية كا 

:  التماثيؿ اآلدمية - أ

تؿ جزء عمكم مف نحت بارز بدكف رأس مف الحجر الرممي عثر عميو عمي  (16)شكؿ  -1
 ,المنحكتة طيات الرداء الجيةكتبدك عمي , مف الجية الجنكبية" معاكية بف ربيعة" مقبرة الممؾ 

ممؾ " معاكية بف ربيعة" كما يبدك ساعداه فقط دكف الذراعيف كلعمو جزء مف نحت بارز لمممؾ 
.  (1)قحطاف 

ف الحجر كجد في أحد دكاكيف السكؽ كىك ـ, رأس لتمثاؿ صغير معبر لسيدة (17)شكؿ  -2
كعمي الرأس شعر لعمو مستعار ينتيي بضفائر , الجيرم يظير فيو جزء بسيط مف أعمي البدف

.  (2)تنسدؿ عمي الكتفيف يحتمؿ أف يككف تمثاال لمعبكدة

في أحد دكاكيف  ايضان  كجد, جزء عمكم لتمثاؿ صغير مف الحجر الجيرم لسيدة (18)شكؿ  -3
رة الفناف الذم قاـ منحكتان نحتان دقيقان ينـ عف ميا ىكك عميو طبقة صفراء المعةكتظير , السكؽ

ا طريقة تصفيؼ الشعر عمي شكؿ جدائؿ ممفكفة كمداله عمي الرأس إلي الخمؼ بنحتو كالسيـ
كما تكجد عصابة تحيط بالرأس مف أعمي كيبلحظ دقة التعبير في مبلمح الكجو , كعمي الجانبيف
براز سماتو .  (3)ننا بالتماثيؿ الحضرية كىذا التمثاؿ كسابقو يذكرا, كا 

:  التماثيؿ الحيكانية منيا  -ب

.  قطعة مف الحجر الجيرم مستطيمة الشكؿ مقدميا بشكؿ رأس فرس النير -1

 

 

 

 
                                         

1 -  Hamid Ibra him Al.  mazroo: opcit  ,p76.  
2 - Hamid Ibra him Al.  mazroo: op. cit  . ,p77  
3 - Hamid Ibra him Al.  mazroo: op. cit  . ,p82  
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( 16)شكؿ 

 .الجزء العمكم لتمثاؿ آدمي مف الحجر الجيرم بدكف رأس كىك تمثاؿ لمممؾ معاكية بف ربيعة
)*( 

 

 

 

                                         

)*(Hamid Ibra him Al. mazroo: opcit ,p262. 
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(  17)شكؿ 

 )*(الجزء العمكم لتمثاؿ مف الحجر الجيرم المرأة 

 

 

 

                                         

)*(Hamid Ibra him Al. mazroo: opcit ,p26. 
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(  18)شكؿ 

  )*( .الجزء العمكم لتمثاؿ المرأة مف الحجر الجيرم كفكؽ الرأس ما يشبو التاج أك اإلكميؿ

 

 

 

 

 

                                         

. 89ص , مرجع سابؽ : عبد الرحمف الطيب األنصارم )*(
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كتمة مف المرمر منحكتة عمي كبل الجيتيف بنحت بارز لحيكاف لعمو الحصاف ( 19)شكؿ  -2
كلعؿ ىذا التمثاؿ تمثؿ كاحدة مف ثبلث أرجؿ إلناء ألننا ال نجد تشكيبل عمي , عمي قاعدةيقؼ 

أك أف , ظير الحصاف فيك إما إف يككف جزءان مف القاعدة كما ذكرنا كىك األكثر قبكالن عندنا
.  الحصاف لـ يكتمؿ تشكيمو

:  التماثيؿ الطينية  -3

 مف الدمي اآلدمية كالتي يبدك أنيا كانت عمي كمية طيبة نظران لمعثكر, (أ-20)شكؿ  -1
بعض القطع التي لـ تشكؿ  كما عثر أيضان عمى, تستعمؿ كدمى لؤلطفاؿ عثر عمييا  في السكؽ

.  بعد

إذ تبدك شخصية دينية فقدت شرقي السكؽ يبدك كأنيا المرأة  لدمى دمية عثر عميوكلعؿ أىـ تمؾ ا
.  سميا بالقمـ المسند عمي الكجو كالظير ا قد كتبكما يبدك أسفميا ك ,رجبلىا ككتفاىا 

:  التماثيؿ الخزفية -6

( 401)مف المكقع (  15أ)في المربع  عثر عميولعؿ مف أىـ ما ( 22), ( 21)شكؿ  -1
سـ عمي كؿ 3سـ كاألخرل 5قطعتاف مف الخزؼ إحداىا بطكؿ  كىما  ,مف المنطقة السكنية

ة كجيان طكيؿ ذا لحية طكيمة كعمي كاحدة منيا كجو أدمي يمثؿ أحدىما كىك األفضؿ حاؿ
رأسو ما يشبو القمنسكة المرتفعة كلو جديمتاف تغطي إذنيو ك الكجياف مطمياف بالمكف األخضر 

.  (1) .الفاتح

 

 

 

 

 

 
                                         

. 27ص , مرجع سابؽ: د الرحمف الطيب األنصارم عب -1
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(  19)شكؿ 

جزء مف  –قطعة مف المرمر نقش جانباىا عمي شكؿ حيكاف يقؼ عمي قاعدة مستطيمة 
 )*(. الرأس مفقكد
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(  20)شكؿ 

منظر مف الصمصاؿ لشخصية دينية تمثؿ شخصان فقدت رجاله ككتفاه يكجد عمي الجسـ 
 )*(. نقش ضميؿ البركز بالخط المسند العربي الجنكبي, مف األماـ كالخمؼ

 

 

                                         

. 91ص , مرجع سابؽ : عبد الرحمف الطيب األنصارم )*(
 



 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(  21)شكؿ 

 )*(. غير كاضح المالمح –كجو مف الخزؼ المزجج بمكف فيركزم 

 

 

                                         

. 84ص, مرجع سابؽ : عبد الرحمف الطيب األنصارم )*(
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(  22)شكؿ 

 )*(قطعة مف الخزؼ المزججة تمثؿ كجو شخص طكيؿ يرتدم غطاء عمي الرأس 

 

                                         

. 85ص , مرجع سابؽ : عبد الرحمف الطيب األنصارم )*(
 



 55 

الرابع الفصؿ 

النحت التجريدم الحديث كالمعاصر 

: مقدمة

أتخذ فف النحت منطمقات جديدة لئلبداع مف خبلؿ األتجاه نحك  منذ بداية ا لقرف  العشريف
ات بالعديد مف التطكرات الناتجة عف تطكر ىذه كقد مرت ىذه التجريد, المفاىيـ التجريدية

كأيضا مف حيث التناكؿ الفني , المفاىيـ كالخامات كالتطكر الصناعي كالعممي كالتكنكلكجي
.  كالفكرم كتحقيؽ مفاىيـ تجريدية مبتكرة

كلمفيكـ النحت التجريدم كأتجاه , لذا تعرض الباحثة في ىذا الفصؿ لمفيكـ التجريد بشكؿ عاـ 
إلي جانب التأكيد عمي , كمكقعو بيف الحداثة كالمعاصرة كبيف قكميتو كعالميتو, خيصيغير تش

.  كما تعرض آلثر تطكر الخامة عمي ىذه النحكت التجريدية , البعد الشكمي
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  :-مفيكـ التجريد: أكال

نو في الحركات الفنية أكائؿ القرف العشريف أخذ الفكر التجريدم مكا مع بداية  
الرغـ مف امتداد التيار التجريدم اليندسي في البنائية إال أف معظـ الفنانيف اتجيكا  فعمى, لحديثةا

إلي الجانب التجريدم العضكم الذم يتعمد عمي مبدأ التمقائية في استخداـ الخامات كاألشكاؿ 
يع كالتركيب فاستخدمكا الحديد كالخردة كحطاـ السيارات كالمدائف الكيماكية عف طريؽ تقنية التجـ

كاتجو بعض النحاتيف إلي الخامات التقميدية مف أحجار كأخشاب ( 23, 22)كالمحاـ شكؿ 
باإلفصاح عف المعاني الخاصة المستمدة مف بنائيا كتركيبيا في شكؿ يستمد طاقتو التعبيرية 

(  24,25)شكؿ (   1)كليس مف خبلؿ مكضكع جمالي يتناكلو الفناف, منيا

بالجانب البنائي لمشكؿ في عبلقات تنظيمية مجردة مكظفان ييتـ النحات  حيث  
مف خبلؿ ما يكحي بو الشكؿ , فييا الخكاص الحسية كالتركيبية لمخامة في تأكيد محتكاىا التعبيرم

كما تعني االبتعاد عف المظاىر , دكف المجكء إلي أم مكضكع مباشر, المشاىد بو فيكيؤثر 
تعبير الذاتي لمفناف كعنصر ركحي يحدث بصكرة ال شعكرية الخارجية لمطبيعة كاالعتماد عمي اؿ

, كمفيكـ لمجماؿ المطمؽ

فالتجريد في مفيكمو العاـ يرفض التعبير بالرؤية الطبيعية كالتشخيصية   
كىي , لذلؾ فيك ظاىرة معاصرة كليست اتجاه محدكد, كالكبلسيكية لؤلشياء كالمكضكعات 

حكيؿ ما ىك ال مرئي مف المشاعر اإلنسانية إلي شئ تتعامؿ مع الفكرة كالشعكر كاإلحساس لت
.  مرئي مف خبلؿ طبيعة الخامة كالشكؿ

: كىناؾ عدة اسباب أدت الى ظيكر التجريد

في ظؿ الحرب العالمية االكلى أتسعت ظاىرة التجريد كتطكرت كميزت ىذه الفترة الخصبة -1
فف البلمكضكعي يمثؿ أتجاىان فنيان ظير باالنتاج الفني كتعدد الحركات الفنية فالفف التجريدم أ اؿ

(  2.)مع بداية القرف العشريف كأنتشر في فترة مابيف الحربيف كتأكد بعدالحرب العبلمية التانيا

 
                                         

1-  Milton Brown: American Art, paint ing ,  Sculpture ,  Architecture 

Decorat ive Art, photography ,  Harry N.Abrams ,  New York,  1988, 

p.510. 
رسالة "دراسة تحميمية مقارنو"البنامية كأثرىا عمى النحت المعاصر,محمد رضكاف خميؿ -2

71ص,ـ2006جامعة حمكاف ,كمية الفنكف الجميمة , دكتكراه غير منشكره  
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( 22)شكؿ 

 John chamberlain                                   )*(جكف تشامبرليف - -

. ـ  1981- -

. حطاـ سيارات -

 . سـ103×135.5×113 -

 .يكضح العمؿ مبدأ التمقامية في استخداـ الخامات في إبداع أعماؿ تجريدية عضكية -

 

 

                                         

)*(
Edward lucie smith: sculpture since 1945 , phaidon, london, 1987 , p. 94. 
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(23)شكؿ   

 
 David smith                                            )*(ديفيد سميث -
. ـ1949 -
. حديد كبركنز  -
- 37×38.5×9.5 . 

بدأ التمقامية في استخداـ يكضح العمؿ اعتماد الفناف عمي التجريد الذم يعتمد عمي ـ -
 الخامة 

 

 

 

 

                                         

)*(
Karen wilkin : David smith Modern Masters, New york , 1984, p.45. 
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(  ب-24)شكؿ              (                              أ-24)شكؿ      

                                                Don Dougan   )*(دكف دكجاف    -
- 2003  
حجر بركنز كرخاـ أسكد   -
- 24×18×18 . 

 .اف عمي خامة الحجر  الطبيعية في تشكيمو التجريدميكضح العمؿ اعتماد الفف -

 
 

 
 

 

                                         

)*(www.sculpture.net/gallery/shaw photo.php.2007.             
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( 25)شكؿ 
                                             Barbara Hepworth  )*(.   ثريبكبربابرا ق -
- 1965  .
.  خشب  -
 سـ 46×91.5×126.5 -

 يكضح العمؿ اعتماد الفنانة عمي استخداـ خامة الخشب الطبيعية في تشكيميا -
 . التجريدم

 

 

 

                                         

)*(Edward lucie smith : op, cit., p.86. 
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ميمة التكعيبية لبلتجاه التجريدم مف خبلؿ برنامجيا ألعادة تنظيـ العالـ المرئي  -2
المصكر ليذا التحكؿ نحك الفف التجريدم البلمكضكعي حيث أفقد الشيء الممثؿ اىميتو 

أم اف الفف ,كحمت الفكرة محؿ الصكره كنتيجة لتحرر الفناف إزاء المكضكع كتبديؿ الرؤية 
م كاف يحاكي الطبيعة كيصكر العالـ المرئي كي ينقؿ الينا نمكذجان مثاليان أصبح االف الذ

 (.1)يتعامؿ مع الفكرة كالشعكر ك الحس

عمى الكقكؼ بعيدان عف الصكره المحسكسو " دكفريف"كما اف التجريد اليقتصر فقط كما يقكؿ -3
كيعد الفف ,مبدأ أك الفكرة بؿ يحاكؿ أف يستخرج مف المحسكس شيئان ىك بمثابة الحقيقة اؿ

كلكنيا ظاىرة معاصرة بؿ مرحمة متقدمة " دكرا فالييو"التجريدم ظاىرة كليس تيار بحسب تعبير
مف تاريخ الفف كبركز ىذه الظاىرة ىك نتيجة طبيعية لتطكر بطئ اللتبديؿ مفاجئ أم أف الحركة 

. (2.)متصاعدة كدائمة

كمف أىـ المحاكالت التي , الحرب العالمية الثانيةكقد ظير مصطمح التجريد لممرة األكلي بعد 
تعبير مرتجؿ غير ذم كحده أك مكضكع عما يعتمؿ في " ظيرت كنمت في تفسير المصطمح أنو 

مصطمح يعتمد عمي ما يتكفر لمفناف مف عناصر " ككذلؾ ىك  (1)" النفس أك يعتمر في الفؤاد
  (4)أف يككف لو أثر في المشاىدكمراعي فيو , تشكيمية تجريدية دكف االلتزاـ بشئ ما

ذلؾ أف التيار التجريدم اىتـ باالستخداـ كقد أطمؽ عمي مفيكـ التجريدية عدة أسماء  
البارع لمخامات كمحاكلة االستقبلؿ عف العالـ الخارجي عمى اعتبار أنو مصدر لممكضكعات 

  .ريد الخالصكاألفكار لذلؾ نرل في الفف مايعرؼ بالنزعة البلمكضكعية كىك تطكر لمتج

بؿ , أم التجريد الكمي مف المكضكع األصمي, كالفف التجريدم يقكـ عمي التجريد الصرؼ 
يككف رغبتو خالصة في التجريد كال ييدؼ في عممو إلي تمثيؿ شئ معيف بذاتو كال يمكف فيمو 

ات لمتعبير كلكف تكجد فيو إمكاني, إال بكصفو شيئان في ذاتو فيك أسمكب ال يحاكي فيو الفناف شيئان 

                                         
  11ص, مرجع سابؽ, محمد رضكاف خميؿ -1
. 138ص,دار المثمث لمتصميـ – الفف التشكيمي المعاصر, محمكد أميز-3
ص ,ـ1990, مكتبة لبناف, المعجـ المكسكعي لممصطمحات الثقافية: عكاشةثركت  -13

133 .
الييئة العامة لمكتاب  ,ركاد الفف كطميعة التنكير في مصر:مختار العطار-4
 .76ص,ـ1997,اىرةالؽ,
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فيك فف قادر عمي , عف االنفعاالت الشعكرية الباطنية العميقة أكثر مما في الفف ذم المكضكع
(  27, 26)إثارة المشاعر كالكجداف بطريقة أكثر صفاء كأكثر مباشرة شكؿ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 26)شكؿ 

 Quinto                                          )*(ككبنتك شير ماندم  -

Chermandi 

- 1960. 

  .يكضح العمؿ أحدل أساليب التجريد الحر -

 

 

                                         

)*(Hcrbert read : op. cit.,p.260. 
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(27)شكؿ   

                                                              Russ Rubert )*(ركس ركبرت -
- 2003  
ستانمس ستيؿ   -

- 26.5×58 " 

.  يكضح العمؿ أحدل أساليب التجريد الحركي -

 

                                         

)*(www.sculpture.net/gallery/shaw photo.php.2007. 
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( 28)شكؿ 

)*(كسكيف جكف ق -
John Hoskin                                                                 

- 1963  
حديد   -
 . سـ  243×124.5 -

يكضح العمؿ أحدل أساليب التجريد التي تعتمد عمي تجميع الخطكط المعدنية بجكار  -
. بعضيا البعض

 

 

 

                                         

)*(Herdert Read : op. cit., p. 254. 
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(29)شكؿ   

)*(ىارم بكرتكيا -
Harry Bertoia                                                       

ـ  1962 -
.  بركنز -
 . سـ 130×120 -

يكضح العمؿ أحدل أساليب التجريد اعتمادان عمي تجمع بقايا ذات سمؾ كفراغات  -
 . داخمية

 
                                         

)*(.Herbert Read : op.cit., p. 263. 
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( 30)شكؿ 

                                                                 Keith Bush )*( كيث بكش -
ـ 1998 -
ستيؿ ممكف   -
- 21×7 " 

.  يكضح العمؿ أحدل أساليب التجريد لتشكيالت خطية ممكنة -

 
                                         

)*(www.sculpture.org/portfolo/scelpture.into.php. 
 

http://www.sculpture.org/portfolo/scelpture.into.php
http://www.sculpture.org/portfolo/scelpture.into.php
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( 31)شكؿ 
                                                  Barbara Hepworth   )*( بربارا ىيبكرث -
بركنز   -
- 14.8×72.7 " 

. ؿ تعبيرم مستكحي مف الكجويكضح العمؿ أحدل أساليب التجريد لشؾ -

 

 

 

                                         

)*(www.sculpture.net/gallery/shaw photo.php.2007. 
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فالفف التجريدم المطمؽ فف قائـ عمي المعاني المطمقة حيث أف األشكاؿ في الفف التجريدم ليا 
معني حيث اإليقاع كالنسب التي ينبثؽ عنيا معاني تعبيرية مثؿ اإلشعاع كاالنتشار كالتنافر 

ة كتعكس صكرة يككف مف كالتضاد مف خبلؿ تنكع غير محدكد فتحمؿ إمكانات تعبيرية خاص
خبلليا مدخؿ الفناف التجريدم المتمثؿ في التككيف الحر ككذلؾ المكف كالخط كالمساحة كالكتؿ 

.  (31, 30, 29, 28)كالحجكـ كما في شكؿ 

مف ىنا يتضح تعدد تفسيرات كمعاني التجريدية خبلؿ الحركة التشكيمية المعاصرة كما أف ىناؾ 
فقد أخذت التعبيرية مف التجريد صفة البل داللة في , التجريدخصائص مشتركة بيف التعبير ك

األشكاؿ كبذلؾ أمكف أف يككف لؤلشكاؿ المجردة تعبيرات كمعاني خاصة أم أف األشكاؿ في 
.  التجريد ليست ليا داللة كلكنيا حققت نكع مف اإلحساس الدينامي كاالنفعاؿ العاطفي المباشر

 يحاكي فيو الفناف الطبيعة كلكف تكجد فيو يتضح مف ذلؾ أف التجريد كأسمكب ال 
إمكانات لمتعبير عف االنفعاالت الشعكرية كلو قدرة عمي إثارة المشاعر كالكجداف كيتكلد عف 
األشكاؿ معاني أما التعبيرية كأسمكب يعمؿ عمي تحريؼ أشكاؿ الطبيعة سعيان لتجاكز الكاقع 

لكضكح كعمؽ العاطفة كطاقتيا المتفجرة يظير مف خبللو كيتميز با ار الذمكتحريره مف اإلط
بيف  ماأما مصطمح التعبيرية التجريدية فإنو يعني الجمع , كيكصؿ الفناف مف خبلليا أحاسيسو

صفة البلداللة في األشكاؿ المجردة مف ناحية كالحس التعبيرم مف ناحية أخرل أم التعبير مف 
لؽ كاإلحساس التجريدم كما يجمع خبلؿ التجريد كىك ذلؾ االتجاه الذم يجمع ما بيف المط

(.  34, 33, 32)األحاسيس المتفجرة كالمعاني مثؿ االندفاع كاالنبثاؽ كالتزامف كما في شكؿ 
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( 32)شكؿ 

                                              Alexander liberman  )*(اليكساندر ليبرماف -
.   حديد ممكف  -
 . متر 13.7×18.3×13.7 -

 .يكضح العمؿ أحدل أساليب التجريد مف خالؿ تراكب عناصر بنامية فراغية -

 
 
 

 

 
                                         

)*(Glenn Harper : contemporary out door sculpture, Rockport publishers, Inc, 

New York, 1999 , p.95. 
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( 33)شكؿ 
                                                                   Lila Katzen  )*(ليال كاتريف -

 ". حد مصقكؿ" معدف  -

 متر  3×3×5.8 -

 متر 3×3×3 -

 .ب التجريد اعتمادان عمي شرامح ثنامية األبعاديكضح العمؿ أحدل أسالي -

 

 

 

 
                                         

)*(Glenn Harper : op.cit.,p.79. 
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( 34)شكؿ 
                                              Arnaldo Pomodoro )*(نكلدك بكمكدكرك رأ -
.  حديد  -
 . متر  30ارتفاع  -

 . يكضح العمؿ أحدل أساليب التجريد اليندسية البنامية -

 
 
 

                                         

)*(Glenn Harper: op. cit., p. 130. 
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:  الحديث كالمعاصرالنحت التجريدم بيف  -1

أف فيـ التجريدية ال يأتي إال مف خبلؿ الفمسفة الخاصة بفنانييا كمف خبلؿ كضكح  
حتى لك تخمؿ الخركج عف , الخمفيات الفمسفية ليا كاتجاه كذلؾ ضمف نطاقو كحدة مفيكمة

ذا المألكؼ كاستبعاد الكاقع حيث تكجد مجمكعة مف األسس المستقمة لمجماليات الخاصة بفناني ق
كىذا ال يعني نفي , االتجاه مما يساعد عمي كجكد أيدلكجيا تككف قانكنان لمممارسة الفنية لدييـ

الحرية اإلبداعية لمفناف كلكف يؤكد التكحد في الفمسفة كالفكر برؤية معاصرة تقكـ عمي أساس 
لجماؿ الذم نفسي حيث يفسر اإلبداع الفني كفؽ حاالت النفس االنفعالية كالفعالة كفقان لمفيكـ ا

يتغير بسرعة خارقة مما يتكلد معو اختبلفات فكرية حيث أقاـ الفناف التجريدم التعبيرم فمسفة 
خاصة تقكـ عمي مقاييس الجماؿ المجرد كالمتصؿ بالجكىر الدائـ البعيد عف الكاقع كعدـ التقيد 

بيدؼ , ذاتيا بنقؿ المكضكع القائـ في العكالـ الخارجية كعدـ انفصاؿ األشياء عف ذاتيا في
.  االندماج بالكؿ في مكضكعو كلكي يندمج في ركح العالـ

إف التكحد في فمسفة كاحدة بالنسبة لفناني التجريدية يتمثؿ في كحدة المفيكـ الذم يتأكد  
مف خبلؿ أف الشكؿ يجب أف يتجو نحك المطمؽ كليس نحك المحدد أف يتجو نحك الجماؿ المطمؽ 

أما , جماؿ األشياء كىك جماؿ تسعفو الحاجة المادية كالضركريةأم الجماؿ بذاتو كليس نحك 
كىك جماؿ فني كليس جماالن نسبيان مرتبطان بأىمية , الجماؿ المطمؽ فإنو مجرد عف المنفعة

( .  35)كما في الشكؿ (  1) ,الشيء

كمف ىنا أصبح العمؿ النحتي عبارة عف مجمكعة مف المفردات التشكيمية التي ال مدلكؿ  
إلي الحدس  الكحيفانطمقت فمسفة العمؿ مف , كال ترتبط بأم مف األشكاؿ المألكفة في الكاقع ليا

أف الفناف التجريدم يريد أف يعبر عف ىذه األشياء المطمقة دكف أم مستند كاقعي ألنيا ال تظير 
يعبر بمدلكليا عند اإلنساف أك في الطبيعة في محاكلة لمبعد عف األفكار السابقة لؤلشكاؿ التي 

أف محاكلة الفناف التجريدم في البحث عف الجماؿ المطمؽ تجعؿ لمعمؿ , عف حسو كانفعاالتو
النحتي في ىذا االتجاه بعض الصفات كالمبلمح المتميزة فأصبح ىذا العمؿ إليامي كخيالي يجنح 

دكد إلي البلكاقعي ألنو نابع مف إحساس الفناف كاإلحساس دائما ما يسعي إلي التحكير كأتساع ح
                                         

, القاىرة, دار الكتاب العربي, الفف العربي الحديث بيف اليكية كالتبعية: البينسي عفيؼ - 1
 .90ص,1997
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التعبير الكجداني لمتفكير الصكفي كالتعبير عما ىك ركحاني غير محدد  تمثيؿالشكؿ المادم ك
كغير مرئي كغيبي لخدمة األفكار المطمقة مف خبلؿ الحرية في إنتاج األعماؿ النحتية بمعادؿ 

ف إلي نسبي كالقفز إلي عالـ البلمعقكؿ كالبلكاقعي كالمجكء إلي الخياؿ كالحزامة حيث عمد الفنا
تغفيمو إلفساح المجاؿ لممطمؽ في الفف كالفكر الذم ىك جكىر لبللتقاء المباشر مع األفكار الكمية 

.  التي ال يمكف تمثيميا بأم شبو كالكشؼ المستمر عف المجيكؿ

كمف ىنا يتضح أف نحاتي التجريدية قد قامكا بتحطيـ جميع معالـ الكاقع المألكؼ لؤلشياء  
ديدان مألكفان مف أشكاليـ حيث استطاعكا أف يمضكا قدمان في مجاؿ العالمية لكي يقيمكا عالمان ج

د كعندما كد أك تقميد محدد أك رؤية جمالية محدكككحدة الفمسفة كالفكر بعيدان عف كاقع محد
.  يتجاكز الفف الكاقع بيذا الشكؿ تبدك أشكاؿ أكثر صفاء كأقرب إلي الجكىر كالنقاء

الفف يفقد أىميتو مع الزمف كأف ما يبقي محافظان عمي قيمتو حيث أف العنصر الذاتي في 
ىك عنصر الفف المطمؽ كاألبدم الذم يمنحو الزمف طاقات متجددة باستمرار بحيث ال يؤدم ىذا 

األعماؿ الفنية فيما بينيا  حدكد التكحد في الفكر الفمسفي إلي إىماؿ شخص الفناف أك اختبلط
د الفركؽ بيف فناني التجريدية يكمف في قكة كدرجة الرؤية كاختفاء شخصية الفناف فالذم يحد

.  الخاصة بالفناف لتحديد مدل األصالة في العمؿ الفني
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( 35)شكؿ 
                                                                  David smith  )*( ديفيد سميث -

- 1961  

حديد مصقكؿ   -
- 101.5×33×20.5  . 

 . يكضح العمؿ أحدل أساليب التجريد كالبنامية لمجمكعة مف العناصر الكتمية -

 

                                         

*(
) .Karen wilkin : op. cit., p. 71. 

 



 75 

:  النحت التجريدم كاتجاه غير تشخيصي  -2

ؿ معنى في الفف عامة كفي النحت خاصة تحـ أف التجريدية كاتجاه غير تشخيصي نجد 
تحمؿ معنى التعبير  بما يتضمنو مف معاف انفعالية كفعمية مباشرة كفي نفس الكقت التجريب

كالمعاني الكجدانية كالجكانب الفطرية كىك ما يمكف أف ينطبؽ عمي , بسماتو الرمزية كالركحانية
كبالتالي احتكت التجريدية في مضمكنيا الفمسفي عمي بعض  م كغير التشخيصيالتشخيص

.  السمات المشتركة لمتعبيرية كالتجريدية في آف كاحد

م كالذم ينظر فيو الفناف إلي الحياة مف منطمؽ الشعكر ذلؾ االتجاه غير التشخيص 
يقؼ أماـ الطبيعة البلنيائية المتغيرة  فنوبالبلنيائي كبالركح الخفي األبدم المطمؽ فنجده في 

كىك في طريقو لتحقيؽ ذلؾ يتجاكز حدكد , مكقؼ الحذر فيحاكؿ أف يترجـ ىذه النظرة تجاه الككف
.  راء البلمتناىي كاألبدم كالمطمؽالطبيعة كالكاقع المادم سعيان ك

كيككف اإلبداع عند التجريدييف عمي أساس غير تشخيصي ىك النشاط الكافي الذم يقكـ  
 العالـبو فناف مجيز بالمعرفة كالثقافة كالمقدرة بيدؼ إنتاج أشكاؿ غير مشبية كاالندماج في ركح 

شكؿ بكب أمسر  أعماؿ الفنافكيتضح ىذا في , إلغاء الطبيعة المستقمة عنو, عف طريؽ الفف
(36 ) .

مف ىذا المنطمؽ الغير تشخيصي نجد أف التجريدية ال تعتبر اإلنساف مقياسان لمجماؿ  
نما تعتمد عمي االنفعاؿ الذاتي الداخمي  الفني كال تعتمد عمي الحس المادم لؤلشياء الخارجية كا 

النحتي في التجريدية عبارة عف  في عممية اإلبداع الفني كالتعبير عف المطمؽ حيث أصبح الشكؿ
نما ىي نتاج النفعاؿ حادث بيف النحات التجريدم  تككينات ربما يككف ليس ليا مدلكالن حقيقان كا 

كربما ال يرتبط الشكؿ النحتي التجريدم بأم شكؿ مألكؼ في الكاضح كما , كبيف مفرادتو كأدكاتو
المممس ىك الذم يمعب نجد أف ك  (37)كما في شكؿ  أرنكلد بمكدكركيتضح ذلؾ في أعماؿ 

.  دكران أساسيا في صفة الشكؿ النحتي التجريدم 

ف االنفعاؿ الداخمي الذم يتميز بو الفناف التجريدم يجعمو مرتبطان بشكؿ دائـ بالمثؿ الذم ال إ
أف الفف التعبيرم "  بريكف كفي ىذا يقكؿ, تسعو حدكد الشكؿ المادم بؿ تضيؽ عمي أثره

ك أكثر قدرة مف الفف التشبييي عمي التعبير عف الركحانية العميقة كالعالية التجريدم كما يبد
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الشكؿ أف يثير نو أيضان يستطيع بدكف كساطة ىذا ذلؾ ألنو ال يرتبط بالشكؿ التمثيمي كأل
.  (1)"تمؾ التي يثيرىا الشكؿ التمثيميمباشرة حاالت عاطفية كانفعالية أكثر مف 

خبلؿ فنو إلي إدراؾ حقيقة األشياء كالتعبير عنيا كلذلؾ إف الفناف التجريدم يسعي مف  
لجأ إلي التعبير كالتجريد لكي يستطيع االنتقاء مباشرة مف األفكار الكمية التي ال يمكف تمثيميا 

ىذه األشكاؿ البعيدة عف التشبيو كالتشخيص كراءىا عالمان أخر مغايران , بأم شكؿ آخر
ؼ لذلؾ يككف العمؿ معبران عف البلمحدكدية كالبلمرئية في كمتميزان عف العالـ الكاقعي المألك

الفف كيعني التعبير عف الغير محدكد كالمطمؽ كمفيكـ فمسفي كجمالي عند الفناف التعبيرم 
.  التجريدم

إف الفناف التجريدم بيذه النظرة البعيدة عف الشخيص يبحث عف الجماؿ الفني في  
أف العنصر الذاتي في الفف يفقد أىميتو " يقكؿ كاندنسكي  كفي ىذا" الجماؿ اإلبداعي " العناصر 

مع الزمف كيفقد حياتو كأف ما يبقي محافظان عمي قيمتو أبدان ىك العنصر الفني األبدم الذم يمنحو 
نسكي عمي كجكد القيـ الركحية كأساس في الفف كاندكبذلؾ يؤكد  (2)" الزمف طاقة جديدة باستمرار
. ما ىك نمطي كتقميدم  كالتي تبعد الفناف عف كؿ

 

             

 

 

 

 

 

 

                                         
 . 37, 36ص , مرجع سابؽ: البينسي عفيؼ 2- 1
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( 36)شكؿ 
                                                Bob Emser )*( بكب إمسر -

 ـ 2002 -

.  نايمكف كألمكنيكـ  -

 " 7قطرة  -

يكضح العمؿ احدل أساليب التجريد اليندسي البنامي كالذم يبتعد عف مبدأ  -
 . التشخيص

 

                                         

*(
) . )*(www.sculpture.org/portfolo/scelpture.into.php2007. 

 

http://www.sculptume.org/portpolpo/schlptume.into.php,2007
http://www.sculptume.org/portpolpo/schlptume.into.php,2007
http://www.sculptume.org/portpolpo/schlptume.into.php,2007
http://www.sculptume.org/portpolpo/schlptume.into.php,2007
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( 37)شكؿ 
                                             arnoldo pomodoro  )*(  أرنكلدك بكمكدكرك -

- 1969  . 

.   بمكنو الطبيعي معدف, فضةمعدف مطمي باؿ, ذىبمعدف مطمي باؿ -
 . سـ  49.7×46.4×40 -

 . يكضح العمؿ عدـ ارتباط الشكؿ التجريدم بأم شكؿ مألكؼ ذا ارتباط تشخيصي -

 

:  النحت التجريدم بيف القكمية كالعالمية -3

                                         

*(
) .Edward Lucie smith: op. cit., p.99. 
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. أصبح العالـ قرية صغيرة في الكقت الحاضر بشكؿ لـ يكف عميو في الماضي القريب 
أم قبؿ الثكرة المذىمة في تكنكلكجيا االتصاؿ كالتي أدت بدكرىا إلي تبمكر فكرة العكلمة في 

دكره عمي فف النحت خاصة كقد أنعكس ىذا ب, الفف كفي غيره مف سائر المعارؼ اإلنسانية
فأصبح الفناف يشعر أنو بقدر ما ىك جزء مف الكطف أكال ىك جزء فعاؿ في العالـ كمو كأف 
ثمة ركابط ثقافية أك فنية أك حضارية تربطو بفناف أخر في العالـ مما يدفع إلي المزيد مف 

.  التعميؽ كالتكسع في الفف

حيث استطاع فنانك ىذا االتجاه أف , لمعالـلقد تأثرت التجريدية بيذا الكاقع المكضكعي  
يحققكا انفصاالن عف القيـ كالقكاعد الثابتة كالتقميدية كالكصفية في الفف كأف يحققكا تميزان بيف 
األسطكرة كالحقيقة كأف يتأكد لدييـ أفضمية االنفعاؿ كاإلحساس الباطف كالركحاني في ظؿ 

كالمعاصرة كأف ىذه المبلمح جديرة باىتماـ حرية الفكر كالتعبير كىذه ىي مبلمح الحداثة 
العالـ المتطكر كاألخذ بالنمك كقد تأكد ذلؾ الطابع مف خبلؿ االنفتاح عمي الثقافات المختمفة 

, كاألرميتاج, كالمتركبكليتاف, مف خبلؿ إقامة المتاحؼ العالمية لمفنكف كمتحؼ المكفر
م تضـ تراثان حضاريان جاء مف مختمؼ كالمتحؼ البريطاني كغيرىـ مف المتاحؼ الت, كدرسمدف

فريقيا كأكركبا  أرجاء المعمكرة مف الشرؽ األقصى كببلد الرافديف كمصر القديمة كالمكسيؾ كا 
كنبلحظ ذلؾ في أعماؿ الفناف الكساندر  (1)كغيرىا مما يعزز التفاىـ بيف الثقافات المختمفة

( .  38)شكؿ  A.calerكالدر 

ة في إطار المعاصرة كالحداثة البد مف كجكد التبادؿ كلكي يتحقؽ مفيكـ التجريدم 
كىنا نجد سؤاالن , حيث يتحدث فنانك ىذا االتجاه لغة عالمية كاحدة ىي لغة الشكؿ, الثقافي

يطرح نفسو ىؿ افتقد فنانك التجريدية الطابع المحمي كالقكمي الذم يؤكد شخصية الفناف 
.  كىكيتو؟

الثقافة  .بد مف التفريؽ بيف نكعيف مف الثقافة ىماكلئلجابة عمي ىذا السؤاؿ نجد أنو ال
فالثقافة التقنية عالمية بطبيعتيا ألنيا مرتبطة بالعقؿ كىي كسيمة مف , كالثقافة اإلنسانية, التقنية

كسائؿ المدنية أما الثقافة اإلنسانية فيي تقكـ عمي العطاء الحضارم كتطكر الفناف نفسو كلذلؾ 
                                         

التعبيرية ا لتجريدية في مصر كمدخؿ تجريبي ألثراء التصكير : رضا محمكد مرعي  - 1
 .107ص,ـ1998, كمية التربية الفنية جامعة حمكاف, غير منشكرة رسالة دكتكراة ,المعاصر
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صية كال يمكف طمس ىكيتيا ألنيا مرتبطة أبديان كعضكيان بالتاريخ فيي قكمية كليا صفة الخصك
.  كالطبيعة 

أما الثقافة التقنية فيي , أف الثقافة اإلنسانية ىي أصمية مستمرة ضمف السياؽ القكمي 
ثقافة متبادلة كمتحكلة ضمف السياؽ القكمي كبالتالي تككف الثقافة اإلنسانية ثقافة حضارية 

كتككف الثقافة التقنية مدنية بمعني أنيا حصيمة لبلختراع في عصر , ث القكميكالحضارة مف الترا
.  مف العصكر

كاتجاه فني أخذ يحقؽ اجتيازان سريعان مف عالمنا إلي عكالـ أخرل خارجية  يةكالتجريد 
حيث غيرت التكنكلكجيا بطبيعتيا ككذلؾ الثقافة  ,تخطت بذلؾ حدكد المكاف أك الككف كمو

بداعان في ظؿ التغير السريع كالمذىؿالمعاصرة مف أ كىذا , شكاؿ الككف كمو فبدا أكثر انطبلقان كا 
التحكؿ السريع أحدث صدمة لمفناف جعمتو يتجو إلي عالـ الركحانيات حيث ال محدكدية زماف أك 

مكاف تمنعو كتعكقو عف استيعاب ىذا العصر المتفجر كمف ىنا اتسمت التجريدية بالحس 
.  في ظؿ تقنية عممية عالمية معاصرة في حالة دائمة مف التجدد  الركحاني كالجمالي

كمف ىنا نرل أيضان أف التجريدية أفسحت المجاؿ لظيكر كحدة العالـ عمي الرغـ مف  
.  اختبلؼ طبيعة المجتمعات اإلنسانية

كأكدت لنا أىمية العقؿ اإلنساني في ظؿ التطكر التكنكلكجي السريع كالمذىؿ كليس ىذا  
ؿ أنو أصبح تطكر عقؿ الفناف يكازم بؿ يفكؽ ىذا التطكر المذىؿ في الككف مف حكلو مما فقط ب

.  جعؿ إبداعاتو تفكؽ كتتعدل كؿ الحدكد كالحكاجز

مما سبؽ يتضح لنا مفيكـ التجريدية في الفف بصفة عامة كفي النحت بصفة خاصة  
اف كالثقافة التقنية ضمف السياؽ ذلؾ المفيكـ الذم يجمع في مضمكنو بيف الثقافة اإلنسانية لمفف

.  العالمي لمفف

كيعبر ىذا االستعراض المكجز لمحركة التجريدية بيف القكمية كالعالمية نجد أف النحات  
المعاصر قد مر بتغيرات كثيرة شكمت منعطفات حضارية ىامة كلكف التحكؿ الذم تـ بعد اختراؽ 

ىا عالميان ن يحقؽ التغير الشامؿ في المسيرة حدكد المتناىيات في التجريدية قد جعمت منو اتجا
.  اإلنسانية
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ىذا االختراؽ لممتناىيات جعؿ العالـ كمو أماـ حتمية التغيير كالدخكؿ متسمحان بتفكقو  
ككيؼ يمكف لمنحات المعاصر كخاصة أصحاب المذىب , التراثي كالحضارم في دكامة العكلمة

العكلمة؟ لكي نجيب عمي ىذا  تمؾ في ظؿالتجريدم أف يحافظ بؿ يظير شخصيتو القكمية 
السؤاؿ نجد أف فناني ىذا االتجاه في مصر يممككف طاقات تاريخية كحضارية كبيرة جدان مما 

يميد ليـ الطريؽ في ظؿ ىذه العكلمة إلي إظيار شخصيتيـ كقكميتيـ ككذلؾ الدخكؿ في الحركة 
.  ة مكازية لمقكل العالميةبقككالفنية المعاصرة كالمشاركة في بناء العصر بجدية بؿ 

تستند عمي خمفية حضارية ضخمة كتفيـ كاضح لمجماليات  القكميةحيث أف التجريدية  
بصفة عامة كالنحت  القكميةالفنية المعاصرة كبالتالي يتحقؽ التفاىـ الثقافي بيف الحركة الفنية 

معاصر يساعد عمي بصفة خاصة كحركة الفف العالمي مف خبلؿ التجريدية كاتجاه فني  القكمي
كىذا التقارب الثقافي كالفني يساعد , كنحاتي العالـ بأسره القكمييفتبادؿ ثقافي قكل بيف النحاتيف 

.  عمي إذابة الفكاصؿ كالتكحد في إطار فكرم كفمسفي تفرضو طبيعة ىذا االتجاه

قكمي كلكي نستطيع تبني ثقافة كفنان أكثر تقدمان حيث ال يكجد تعارض بيف االنتماء اؿ 
كاالنفتاح كالتبادؿ مع الثقافات الفنية المعاصرة طالما كجد التكازف بينيما فتككف التجريدية 
عمي أساس ذلؾ غير متطرفة باالنتماء فتقع في االنغبلؽ أك متكسعة في االفتتاح فتذيب 

القكمية التجريدية " نحاتي"الشخصية القكمية كيككف المقصكد بإذابة الفكاصؿ بيف فناني 
فادتيا كاالستفادة منيا مع المحافظة عمي األصكؿ القكميةمعك . ايشة الثقافات العالمية كا 
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( 38)شكؿ 
                                 Alexander Calder               )*( الكساندر كالدر -

- 1972 . 

.   حديد مطمي  -
 "49.4ارتفاع  -

 . لتجريديةيكضح العمؿ أحدل أساليب البنامية ا -

 
 

  :-البعد الشكمي في العمؿ النحتي التجريدم -4  

إذا كاف لمبعد الفني كمضمكنو دكران في التأكيد عمي مصداقية العمؿ الفني مف خبلؿ  
فيؿ يمكف اعتبار شكؿ العمؿ الفني مضمكف في ذاتو؟ كىؿ كاف لنمك , البعد الجمالي لو

                                         

*(
) .www.sculpture.net/gallery showphoto.php,2007. 

 

http://www.sculpture.net/gallery%20showphoto.php,2007
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لية السائدة؟ كلئلجابة عمي الشؽ األكؿ مف ىذا التجريدية بأثير عمي تغير االىتمامات الجما
السؤاؿ يمكف اعتبار شكؿ العمؿ الفني بعدان في ذاتو ألف أم عمؿ فني ىك بناء كتركيب 

لما . لمجمكعة مف العناصر المتماسكة كذات مظير تعبيرم في عممية التخميؽ كالترتيب 
لؾ األشكاؿ كقكل تخترؽ اإلدراؾ لؤلشكاؿ مف تأثيرات طبيعية فاندماجيا يكلد عاطفة معينة كذ

( .  39)كالكعي لمحصكؿ عمي رد فعؿ جمالي كما في شكؿ 

أما اإلجابة عمي الشؽ الثاني مف السؤاؿ لنمك التجريدية كاتجاه فني تأثير كاضح عمي  
لكي يعبر , تغير االىتمامات الجمالية السائدة تمثؿ في أكثر مف أم اتجاه نحك صدؽ االنفعاؿ

ريدم عف االحتياج الداخمي يجب أف يبدأ بالشكؿ فيك ييدؼ مف ذلؾ تنبيو رد الفعؿ الفناف التج
العاطفي كبالتالي يتحقؽ التحرر المستمد لمفف مف أم ضركرة خارجية مثؿ تمثيؿ النظاـ الككني 

( .  40)كما في شكؿ 

ية أف استخداـ القيـ التشكيمية كنظاـ لمرمز كظيفة منح التعبير الخارجي ضركرة داخؿ 
نما إنيا  كاأللكاف مشتركة ليس فقط بالمعني الذم تعبر عنو عكاطؼ اإلنساف مف متعة أك حزف كا 

ترمز أيضان إلي الجكانب العاطفية لمبيئة الخارجية حيث يككف لمبناء الكمي أك النظاـ الشامؿ 
ؿ الفناف كيحاك) لمشكؿ معبران تعبيران مقصكدان عمي ىذه الضركرة الغامضة غير المحددة داخميان 

حينئذ البحث بديييان عف ترتيب عناصر العمؿ الفني التي سكؼ يعبر عف ىذا الشعكر غير 
(.  المفصؿ أك غير الكاضح

حيث يككف بناء العناصر المككنة لمعمؿ النحتي ىك بناء لحس الفناف كتككف األشكاؿ متنكعة 
.  الشعر كالخياؿ كالتمقائية الحجكـ كالمبلمس كاأللكاف كلكف تحمؿ معاف جمالية كفنية خاصة مثؿ

اعتبر كاندينسكي الشكؿ كالمكف كالمممس عناصر المغة المناسبة لمتعبير عف ركح  
كعاطفة العمؿ كليس بالضركرة أف يعطي الشكؿ كالمكف كالمممس مظيران ماديان مثؿ األشكاؿ 

الداخمي كىك  الطبيعة كعبلقة الشكؿ كالمكف كالمممس بتجانس معيف يمثبلف تعبيران عف المعني
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كما  (1)يجب أف يككف مكثفان إلي الدرجة التي تسمح بعرض عبلقتو اليارمكنية مع المكف كالمممس 
( . 41)في الشكؿ 

يبدأ الفناف بإدراؾ احتياجاتو الداخمية كيحاكؿ التعبير عف ىذه " كفي ذلؾ يقكؿ كاندنسكي
ز باستثناء إنيا رمكز بصرية االحتياجات في رمكز بصرية كال يكجد تعريؼ لخاصية ىذه الرمك

.   (2)" تشكؿ اإلمكانيات التعبيرية

الفناف التجريدم  أدرؾلقد كاف الشكؿ كالمكف كالمممس خالييف مف كؿ ىدؼ تمثيمي حيث  
أف العمؿ الفني يجب أف يككف تعبيريان دائما بمعني أنو يتصؼ ببعض العكاطؼ العميقة حيث 

.  تصبح العبلقات رمكزان 

ذا كانت   غير ببلغية  لغة الرمكز التشكيمية التي يتناكليا الفناف التجريدم مف خبلؿ فنوكا 
؟ لـ يعد اليدؼ ىك التعبير عف الذات كغير تشكيمية فما ىك اليدؼ الذم يسعي إلي تحقيقو فنو

فالتناكؿ الجديد لمعمؿ النحتي ىك . أك حتى العرض التمقائي لعناصر تشكيمية منبعيا البلشعكر 
ادة الميتافيزيقية ككينكنة الفناف فقد أصبح لمشكؿ النحتي التجريدم بؿ العمؿ الفني مف نفس الـ

ككؿ أشبو بمسرح لمحركة كالتمثيؿ بدال مف أف يككف حيزان مف فراغ يتشكؿ فيو شكبلن عف شيء 
كاف ذا كجكد أك متخيؿ فالذم يظير في نياية العمؿ إنما ىك حدث كليس شيئا أخر كما في 

( . 42)شكؿ 

 

 

 

 

 

                                         
, ارؼدار المع, جرجس عبده, محمد فتحي/ترجمة : الفف اليـك: ىربرت ريد - 1

 . 117ص,ـ1981

198, الككيت, عالـ المعرفة, العممية اإلبداعية في فف التصكير: شاكر عبد الحميد - 2 7 ,
 . 109ص 
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( 39)شكؿ 
                                       Noriaki Maeda              )*(يدا نكريا كي ـ -

 . ـ2002 -

.   أكريمؾ كستانمس استيؿ  -
 . سـ 37×36×48ارتفاع  -

 . يكضح العمؿ دكر التركيب لمجمكعة العناصر لتحقيؽ شكؿ مجرد -

 

 

 

 

                                         

*(
) .www.sculpture.org/portfolpo/schlpture.into.php,2007. 

 

http://www.sculpture.org/portfolpo/schlpture.into.php,2007
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( 40)شكؿ 
 بكب إمسر )*(  Bob Emser                                                                       

 2000-2004ـ  . 

 خشب كنايمكف  .
 16×24 . 

 يكضح العمؿ تمثيؿ النظاـ الككني مف خالؿ مجمكعة عناصر مجردة . 

 
 

     

 

                                         

*(
) .www.sculpture.org/portfolpo/schlpture.into.php,2007. 

 

http://www.sculpture.org/portfolpo/schlpture.into.php,2007
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( 41)شكؿ  
                                                Angolino                       )*( أنجكلينك -

.   رخاـ أسكد  -
 . سـ 16.9×13 -

 . يكضح العمؿ أثر المكف كالمممس في الخامة بتحقيؽ شكؿ مجرد -

 

 

 

                                         

*(
) .www.sculpture.netlgallery/ scowphoto.php,2007 

 

http://www.sculpture.netlgallery/%20scowphoto.php,2007
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( 42)شكؿ 
                                 Dennis Oppenhem              )*( دينيس اكبنييـ -

.   حديد مجمفف -
 . متر  3×2.4×6.7 -

 .يكضح العمؿ أحدل أساليب التجريد مف خالؿ عمؿ ذك كجكد مسرحي -

 

:  أثر تطكر مفيكـ الخامة عمي النحت التجريدم : ثانيا

                                         

*(
) .Glenn Harper : op.cit., p.117.  
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:  مفيكـ الخامة -1

كأنيا قبؿ أف تأخذ  , إف الفناف يأخذ المادة الخاـ ليحكليا إلي مادة جمالية

كيكضح , ارتباط الخامة بالشكؿ كالتعبير شكبلن معبران لـ تكف ذات قيمة جمالية كيؤكد ىذا عبلقة 
ىي ما يتماثؿ في كؿ " المقصكد بالخامة مف خبلؿ تعريفو لممادة "  Kolinjwood"ككلنجككد"

ذا كصفت المادة الخاـ بأنيا خامة.. مف الخامة كالشيء المنتج بعد انتيائو فإف ىذا ال , كا 
ة التي تحصؿ عمييا بعد تحكليا إلي إنما يعني أنيا تشكؿ بعد في الصكر, يتضمف إنيا ببل شكؿ

.   (1) .شيء تـ إنتاجو

:  بأف .Stolinitz  Gكيضيؼ جيركـ ستكلينيتز  

إال بعد أف  Aestheticsاستطبيقية  جمالية المادة الخاـ ال تكتسب صبغة فنية فتصبح مادة" 
.  ( 2)"تككف يد الفناف قد امتدت إلييا فخمقت منيا محسكسان جماليان 

:  د أبك رياف بأفكيضيؼ محـ 

كالحجارة كالمعادف كلكف ىذه المادة الخاـ ال .. كؿ فف يستأثر بمادة خاصة كالمفظ كالصكت" 
ف الفناف ىك الذم يتدخؿ ليحيؿ المادة الخاـ إلي مادة  تشكؿ مف تمقاء نفسيا محسكسان جماليان كا 

  (3) .الحسي فيك يطكعيا كيجمك صفاتيا الكامنة كيترجـ عف حقيقتيا كتراثيا, جمالية

كما أف لكؿ فف مادة تتمتع بخكاص حسية فريدة تسيـ في بناء العمؿ الفني كيذكر جكف  
لكؿ فف كاستطو كأدكاتو الخاصة كىذه الكاسطة مجعكلة لتبلءـ نكعان مف " أف  j.Dewyدبكم 

                                         
الدار المصرية , أحمد حمدم محمكد/ ترجمة,  مبادئ الفف: ركبيف جكرج ككلنجككد - 1

 . 25ص , بدكف تاريخ, لمتأليؼ كالنشر

, مصر, الييئة المصرية لمكتاب , ط, فؤاد زكريا/ ترجمة , النقد الفني: جيرـك سكلينيتز - 2
 .  322ص, 1981

, ـ1987, األسكندرية, دار المعرفة الجامعية, الفف كنشأة الفنكففمسفة : محمد أبك رياف- 3
 . 99ص



 90 

كالنقؿ ككؿ كاسطة تنبئنا بشيء ال سبيؿ لئلفصاح عنو بمساف آخر إفصاحان جيدان , التكاصؿ
.  ( 1)" كتمبلن ـ

كمف التعريفات السابقة يتبيف أف ىناؾ اتفاقان عمي أف الخامة ىي المادة الخاـ قبؿ إف  
فتككف مثبل مادة النحت , يشكميا الفناف كيكسبيا شكبلن جماليان معبران كأف لكؿ فف كاستطو الخاصة

د لخصكصية كؿ فف كىذا التحديد لخامة الجاـ.. كالشعر األلفاظ, الحجارة كالمكسيقي األنغاـ
 (1). بخامة جاء مف التصنيؼ القديـ لمفنكف كلـ يعد يتناسب مع طبيعة مفيكـ فف النحت الحديث

لكؿ عمؿ فني "ليذا قد يككف تعريؼ أميرة حممي مطر تعريفان أكثر عمكمية مف إف  
عمؿ الفني ينقؿ بيا اؿ, أم أف الفناف يجد عممو مف مادة معينة أك كاسطة معينة, كجكدان فزيائيان 
فيي قد تككف حجارة أك معدنان أك خشبان أك األلكاف , ىي الكاسطة المادية المتنكعة, إلي األمريف 

( 2)" كبيا تتككف مفردات المغة التي يتعامؿ بيا الفناف مع جميكره, كاألصكات أك الجسـ اإلنساني

  .

رسالتو قد ال  كسائط بعينيا لتحقيؽ امة مف خبلؿ تحديد استخداـ كؿ فففتعريؼ الخ 
حيث لـ يعد الفناف محددان في إطار خامة تخص , ينطبؽ مع مفيكـ األعماؿ الفنية الحديثة

لذلؾ لـ يقتصر استخداـ النحات عمي الخامات التقميدية بو أك المعركفة قديمان , مجاالن فنيان معينان 
كالضكء بؿ أصبحت خاماتو متعددة كمتنكعة كاشتممت عمي الصكت , في مجاؿ فف النحت

يطكعيا الفناف في , حتى الجسـ اإلنساني أصبح مادة ككاسطة تعبيرية.. كالدخاف كالماء كالتراب
مستفيدان بما يمكف أف يراه في ىذه الكسائط مف قيـ كمفاىيـ يمكف أف , تككيف كتكضيح فكرتو
.  تحقؽ فكرتو الجمالية

تحكؿ في  عممو إلي مادة كيمكف تعريؼ الخامة بأنيا المادة قبؿ أف يشكميا النحات كت 
كأف صفة البقاء مف مكاد طبيعية , تتضمف كؿ ما ىك مادم, جمالية تحمؿ قيمان تشكيمية كتعبيرية

                                         

 المفيـك الجمالي لتناكؿ الخامة في النحت الحديث كأثره عمى القيـ:محمد اسحاؽ قطب-1
كمية التربية الفنية ,رسالة دكتكراه,التشكيمية كالتعبيرية في أعماؿ طبلب كمية التربية الفنية

17ص,ـ1994,جامعة حمكاف ,16 . 
 . 179ص , مرجع سابؽ : جكف دبكم - 2

 . 31ص , مرجع سابؽ: أميرة حممي مطر - 3
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مف مكاد كيماكية كالبكلي إستر كالببلستيؾ كما  كما ىك مصنع, كاألحجار كاألخشاب كالمعادف
كف إدراكو بالحكاس كما يـ, في صكرة أشكاؿ جاىزة مف مخمفات الصناعة الحديثة ىك مصنع 

ككؿ ما تحممو البيئة مف مكاد قابمة لمتشكؿ كتحقؽ فكرة , كالصكت كالضكء كالحركة كالدخاف
.  النحات

كمف األمكر اليامة في عممية استكشاؼ األكساط المستخدمة في التشكيؿ الفني الكصكؿ  
ية لمخامة كيفيات كتمثؿ الخكاص التركيب (1)الداخمية لمخامة -السعر – طاقةإلي أقصى حد مف 

 بأف"  H.mooreىنرم مكر"كىذا ما يشير إليو النحات , تشكيمية يجب أف يستجيب ليا النحات
يقصد بيا سعة الخامة Thru th to Material  (2  )حقيقة الخامة " النحات أف يعرؼ  عمى

, الحجر كىمتيا كحقيقتيا أم قدرتيا مف الناحية التركيبية حيث إف خامة الخشب أقؿ كثافة مف
كألف فترة حياتو أقؿ فإف أشكالو تؤكد بقكة أف معظـ األحجار تتمتع بالضكء حيث يبدك ضكءىا 

كلمحجر كثافة , تحتاج إلي تأكيد -بعكس الخشب -لحجراأشكاؿ  إفينبعث مف داخميا لذلؾ 
.  بؿ الحؿ كالحفر كالكسر أنسب الطرؽ التشكيمية, تركيبية ال تحدث القطع أك الشؽ 

أم درجة صبلبتيا كقدرتيا عمي  –قؿ النكعي لمخامة كالقكل الميكانيكية ليا ثفة كاؿفالكثا 
مكانياتيا التشكيمية كيفيات أساسية متأصمة في الخصائص  -تحمؿ مركز ثقؿ الشكؿ كمو كا 

كأف ينمك بالعمؿ في االتجاه , كالتي يجب عمي النحات أف يعمؿ في حدكدىا, التركيبية لمخامة
عف طريؽ الحفر ال يسيؿ  -الحجر –ف يدرؾ أف ما يسيؿ تشكيمو في خامة كأ, الطبيعي ليا

. كالتشكيؿ المباشر أك عف طريؽ المحاـ, عف طريؽ الصب -معدف -تشكيمو في خامة أخرل
كىذا يؤكد أف ما تحققو خامة مف كيفيات تشكيمية كتعبيرية ال يمكف أف تحققو أك تمنحو خامة 

كأف , أف ىناؾ تككينات ما تخص خامة بعينيا دكف أخرل كليذا يعتقد بعض النحاتيف, أخرل
لمنحات كفكرتو حيث كفكرتو حيث يفقد  -خادع -استخداـ خامة مكاف أخرل ىك أمر مضمؿ
.  العمؿ حضكر دكر الخامة في بنائو كتعبيره

                                         
1  - R.HAstie&c.schmidt : Encounter with Art . Mc Graw H Ill I taly,  

Without date ,  p214. 
2 James Kelly: the sculpture Idea. Burgess, New York, 1981.p.191.  
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بؿ , كفي الغالب ال يخضع النحات لبلستبصار الجمالي أك الكسائؿ التقنية في عممو 
لذلؾ فالخامة كالتقنية كعممية االستبصار الجمالي لمفناف , أقصي تكافؽ بينيما يحاكؿ أف يحقؽ

.  (1) مف الضركريات لبعضيا

لذلؾ يعتمد كثير مف , إذف التقنيات التشكيمية لمنحات مف صمب العممية اإلبداعية 
يحمؿ العمؿ كقد ال , بنائيا عمي التقنيات الجمالية الخاصة بالخامة في, األعماؿ النحتية الحديثة

أم مكضكع مباشر أك ضمني سكل عمميات تقنية قاـ بيا النحات إلظيار جماليات الخامة 
كفي بعض , شكؿ بنائي يثير اإلحساس بالتعبير لدم المشاىدكقدراتيا التعبيرية الخاصة في 

 األعماؿ يككف االىتماـ الزائد لمنحات باستعراض تقنيات كجماليات الخامة خطران يتمثؿ في فصؿ
.  فكرة العمؿ الفني عف شكمو النيائي

حيث تتفاعؿ  ,لذلؾ فالتقنية كاألداء التقني مف أىـ العمميات تفاعبلن مع جماليا الخامة 
مكانياتو التشكيمية مع الخامة  لتنتج تأثيرات جمالية كحسية تسيـ في بناء كتككيف قدرات النحات كا 

مف ثـ أصبحت الخامة كالتقنية مف أبرز ك, كتدخؿ ضمف التقدير الذم يحظي بو, العمؿ الفني
.  كتقييمو النحتياىتمامات النحات الحديث في تحقيؽ كحدة العمؿ 

كلتكضيح عبلقة التفاعؿ التبادلية المترابطة بيف الخامة كالشكؿ كالتعبير يجب إال يتـ  
لنحتي كالخامة باعتبارىا قالب البناء الحسي لمعمؿ ا, عزؿ دكر أم عنصر مف العناصر األخرل

كلذلؾ تظير العبلقة التبادلية بيف الخامة . تقدـ دكران أساسيان في إدراؾ كتنظيـ العناصر األخرل
كىذا , لتنظيـ عناصر بناء الشكؿ Mediumكالشكؿ عندما ينظر إلي الخامة عمي أنيا كسيط 

ل تجسيدىا في ما يؤكده التفاعؿ المستمر بينيما في العممية اإلبداعية لمنحات منذ بداية الفكرة حت
.   (2). الشكؿ النيائي

كتظير الخامة طبيعة الشكؿ كعبلقتو بالفراغ كحركة السطح التي تعتبر في  الفنكف  
حيث يتضمف الشكؿ النظاـ البنائي لعناصر , البصرية مف أىـ العناصر التشكيمية كالتعبيرية

إال إذا احتكل عمي نظاـ  ال يمثؿ عمبل فنيان  -أيضا–كىذا يعني أف الشكؿ كحده , العمؿ النحتى

                                         
1  - vdokultermann: New Dimensionen Der plast ic ,  Ernst wasmuth, 

Germany,1972,p.25.  
 .   336ص , مرجع سابؽ: جيرـك ستكلينيتز - 2
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كيدؿ الشكؿ عمي الكيفية التي صيغت بيا العناصر , يظير قيمة الشكؿ مع العناصر األخرل
كبالطريقة التي , الحسية المرتبطة بالخامة كبالطريقة التي يؤثر بيا كؿ عنصر في اآلخر

كالتي يفصح بيا  لذلؾ يعتبر الشكؿ العبلقة المكانية لتنظيـ عناصر العمؿ النحتي, عكلجت بيا
كما يعتبر الشكؿ كالخامة كيانان كاحدان مستقبلن ال . عف الكحدة التي تحققت بتنظيـ الخامة كالفكرة

كلمشكؿ كالخامة كظيفة تتمخص أىميتيا في ترتيب عناصر العمؿ بصكرة مف , يمكف فصمو
.  شأنيا أف تظير قيمتيا الحسية كالتعبيرية كالجمالية

كىك عنصر لو ارتباط , مثبلف عمبلن كقيمة فنية ما لـ يتضمنا التعبيركالشكؿ كالخامة ال م 
حيث يسعي النحات إلي تكظيؼ خصائصيا الشكمية كالتعبيرية في , كمي بماىية الشكؿ كالخامة

كالتعبير في العمؿ النحتي قد يككف مباشران أك ضمنيان أك رمزيان فبلبد أف يحتكل , تحقيؽ فكرتو
كالشكؿ إىماؿ ىذا , كال يعني انغماس النحات في جماليات الخامة, ماالعمؿ النحتي تعبيران 

الذم بدكنو يفقد العمؿ طبيعتو الفنية كالجمالية ما لـ تكظؼ ىذه الجماليات في , الجانب الياـ
 (1). إظياره كتكضيحو

كبصرؼ النظر عف الخامات , فالخامة كالشكؿ كالتعبير لب كجكىر الفكرة النحتية" 
كىدؼ النحات فإف ىذه االعتبارات الثبلثة تبدك كأنيا تشكؿ نكاة لكؿ محاكلة أك كاالتجاىات 

.   (1)" سعي لعمؿ نحتي

كيظير العمؿ النحتي الذم يتمتع بالكحدة العضكية أف عمميات التشكيؿ التي تمت  
لمخامة كالشكؿ عمميات خاضعة لقرارات مدركسة مف النحات لتحديد الييئة الشكمية التي ستصبح 

, لييا الخامة لذلؾ فالخكاص الحسية كالتركيبية لمخامة يجب أف تأخذ في االعتبار عند اختيارىاع
حيث إف الشخصية التعبيرية ألم عمؿ نحتي تتحدد بدرجة كبيرة بطبيعة الخامة كالشكؿ كما 

كىناؾ عنصر المكف الذم يرتبط بطبيعة سطح الخامة , يميزىا مف طبيعة الحجكـ كحركة السطح
كىك عنصر ناتج مف طبيعة الخامة أك مف عمميات التشميع كالطبلء , في الشكؿ كالتعبير كيؤثر

ليظير خصائص الحجكـ مف عمؽ كظؿ بريؽ كتفاعؿ , كاألحماض كالحرارة التي يحدثيا النحات

                                         

.مرجع سابؽ:محمد اسحاؽ قطب-1  
-2 James Kelly : op.cit .,p.103.  
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كلذلؾ يعتبر السطح كالحجـ مف العناصر اليامة المرتبطة بالخامة كالشكؿ كليما , مع الضكء
.  بناء العمؿ كداللتو التعبيرية تأثير عمي كحدة

  :-مفيكـ الخامة في النحت التجريدم -2

تككف في النحت الحديث بعد الحرب العالمية الثانية اتجاىاف ليما صفة التبايف كالسيادة 
  (1) :نحك استخداـ الخامة كىما

 المصنعة مف مكاد طبيعية  New Materialكيستخدـ الخامات الجديدة : االتجاه األكؿ
.  ككيماكية مثؿ المعادف كالمدائف الكيماكية بأنكاعيا كصكرىا المختمفة

 Readyالجاىزة الصنع   Found objectsيستخدـ األشياء المكجكدة : االتجاه الثاني

mads الخردة كالتجميع  كنحتJunk Assemblag Sculpture   ككؿ ما يمكف استخدامو
. مف مخمفات صناعية كاستيبلكية

العالمية الثانية نتيجة المتداد الفكر الفني الحديث تككنت اتجاىات نحتية  كبعد الحرب 
أثرت عمي المفيكـ الجمالي لمنحات نحك استخداـ الخامة في بناء , ذات مفاىيـ فنية متباينة

.  األعماؿ النحتية

 أخذ الفكر التجريدم مكاف في الحركات الفنية الحديثة كفي فترة فكفي أكائؿ القرف العشرم 
كفي نياية الخمسينات كانت , ما بيف الحربيف العالميتيف أصبح اتجاىان مميزان لحركة الفنكف

المحاكالت األكلي لمفنانيف لترجمة ركح التجريدية في التصكير إلي أشكاؿ ثبلثية األبعاد عف 
الخامة في تحديد  تجميع الخامات إلنشاء الشكؿ كأكدت ىذه المحاكالت اىمية دكر طريؽ
كقدرتو التعبيرية برفضيا المفاىيـ التقميدية الستخداـ الخامة كاعتبارىا طاقة تعبيرية  ماىيتو
.  لمشكؿ

" إال أف معظـ الفنانيف اتجيكا, كبالرغـ مف امتداد التيار التجريدم اليندسي مف البنائية 
, شكاؿإلي الجانب التجريدم العضكم الذم يعتمد عمي مبدأ التمقائية في استخداـ الخامات كاأل
فاستخدمكا الحديد الخردة كحطاـ السيارات كالمدائف الكيماكية كىي الخامات التي خمفتيا 

                                         
1  - H.Read : Aconcist  History , Modern Sculpture .  Thomas & Hudson, 

New York , Reprinted, 1987,p.229. 
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, حيث كجدكا فييا قدران مف التمقائية التي اتخذكىا مبدأ في بناء األشكاؿ, الصناعة الحديثة
كذلؾ عف طريؽ تقنية , جاعميف مف الخامة بشكميا المادم كخصائصيا شكبلن معبران في ذاتيا

التجميع كالتركيب كالمحاـ كاتجو بعض النحاتيف إلي الخامات التقميدية مف أحجار كأخشاب 
لئلفصاح عف المعاني الخاصة المستمدة مف بنائيا كتركيبيا في شكؿ يستمد طاقتو التعبيرية 

كىك االتجاه الذم جعؿ مف الشكؿ , كليس مف خبلؿ مكضكع جمالي يتناكلو الفناف, منيا
.  (  1). قضية تعبيرية

الجانب اليندسي بمعناه النصراؼ النحات عف االىتماـ ب, كقد أطمؽ عمييا التجريدية 
كاتخاذ العمؿ كسيمة لمتعبير عف النفس كالتعامؿ مع الخامة , االتجاه العضكم التقميدم إلي

, كليست كسيطان شكمو النحات في معادؿ شكمي مكضكعي, باعتبارىا شكبلن ذا طاقة تعبيرية
.   (2). ككف الخامة كالتقنية كالشكؿ محكر لمعممية اإلبداعية في التجريديةكلذلؾ ت

فعممية اختبار الخامة كالتقنية أصبحت تشكؿ ىدفان بحد ذاتيا كمقياسان لتقييـ العمؿ  
لمخامة كالتقنية في بناء  جديد كيقابؿ ىذا مفيكـ, كلـ تكف كسيمة لبمكغ التكامؿ الفني,الفني

.  حديثةاألعماؿ النحتية اؿ

كالتجريد في مفيكمو العاـ يرفض التعبير بالرؤية الطبيعية كالتشخيصية كالكبلسيكية  
كىي تتعامؿ مع الفكرة , لذلؾ فيك ظاىرة معاصرة كليست تجاه محدد, لؤلشياء كالمكضكعات

كالشعكر كاإلحساس لتحكؿ ما ىك ال مرئي مف المشاعر اإلنسانية إلي شيء مرئي مف خبلؿ 
.  مة كالشكؿطبيعة الخا

 

                                         
1  - Milton Brawn: op. cit. , p.511 .  

, لمطباعة كالنشر دار المثمث, 1970  -1870– الفف التشكيمي المعاصر: محمكد أمير - 2
.  1981, بيركت
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الخامس الفصؿ 

ألثر الخامات المختمفة عمي مختارات مف األعماؿ النحتية التجريدية   ةدراسة تحميمي

:  مقدمة

انطبلقا مف تطكر كتغير فف النحت فإنو يمكف القكؿ بأف فف النحت شيد تطكران مف نياية  
.  يةفيما يختص باألعماؿ النحتية التجريد, القرف التاسع عشر كحتى األف

كلذلؾ يقدـ ىذا الفصؿ عرضا لمخامات المختمفة التي أثرت عمي تككيف المفاىيـ الجمالية لمنحت 
:  التجريدم المعاصر كالتي يمكف تصنيفيا عمي النحك التالي

.  خامة الجرانيت  -

.  خامة الرخاـ  -

.  خامة الخشب -

.  الخامات المصنعة ككسيط لممنحكتات التجريدية : ثانيا

.  البركنز  خامة -

.  خامة الحديد -

.  خامة األلكمنيكـ -

.  الخامات ككسيط مجرد الشكؿ مف كثافتو المادية: ثالثا 

.  الخامات الشفافة -

.  الخامة المصقكلة  -

.  الخامات الخطية -

:  التزاكج بيف الخامات ككسيط لممنحكتات التجريدية: رابعا 

.  ييا التصنيؼ كفقا ألسس التاليةكقد اختيرت األعماؿ الفنية التي يستند إؿ

.  أىمية تمثيؿ العمؿ النحتي لمفيكـ التجريد  -1
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 . االختيار المتنكع لؤلعماؿ النحتية الممثمة لبلتجاىات التجريدية -2

 . االختيار المتنكع لؤلعماؿ مف حيث الخامات  -3

 . أف تمثؿ األعماؿ البعد الفكرم كالتشكيمي لمنحت التجريدم الحديث كالمعاصر -4

 . ختيار المتنكع لؤلعماؿ مف حيث التقنيةاال -5

:  كييدؼ ىذا التصنيؼ إلي

.  تتبع األفكار اإلبتكارية – 1

.  الكقكؼ عمي الخصائص المميزة لمفيكـ التجريد في االتجاىات الفنية الحديثة -2

.  التعرؼ عمي الخصائص الفكرية كالفمسفية ليذه األعماؿ  -3

.  كعبلقتيا بالمضمكف التعبيرم لؤلعماؿالتعرؼ عمي الخصائص التشكيمية  -4

.  التعرؼ  عمي الخامات كالتقنيات المستخدمة -5
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:  الخامات الطبيعية ككسيط لممنحكتات التجريدية: أكال

.  خامة الجرانيت  -1

                             Tetsue Harada     )*(( 1992-1949  الياباف) تيتسك  ىارادا 

بيف األشكاؿ  ما بأنيا ذات طابع تجريدم يجمع ”ىارادا تيتسك“عماؿ الفناف تتميز أ 
اليندسية في أساسيا اإلنشائي كاألشكاؿ العضكية التي أحيانان تككف ىيئة الشكؿ الكمية عمي 
أساسيا إلي جانب أنو يتميز بأف أعمالو صريحة كتكجد بالعديد مف المياديف كالحدائؽ كما 

.  ق أسمكب تركيبي في التجميع ما بيف كتؿ الجرانيت المختمفة األلكافيتميز الفناف بأف لدم

الذم اعتمد فيو الفناف عمي المزج ما بيف كتمتيف مف الجرانيت في ( 43)ففي الشكؿ رقـ  
ر ناتجة عف احتضاف كؿ كتمة لؤلخرل كالذم يميزىا ىنا اختبلؼ لكف الجرانيت ما محالة تعب

تبلؼ المممسيف فإحداىما مف الجرانيت األخضر الداكف بيف الكتمتيف باإلضافة إلي اخ
كالمصقكلة في نفس الكقت كاألخرل مف الجرانيت الرمادم ذا المممس الخشف كقد برع الفناف 

في طريقة الجمع بينيما حتى ال يكاد المشاىد يميز الطريقة التي اتبعيا الفناف في تركيب 
ة النحت عمي ىذه الخامة الصمبة إال أف ىذه األجزاء مع بعضيا البعض فالبرغـ مف صعكب

الفناف استطاع أف يطكعيا في أشكاؿ يغمب عمييا طابع الرسكخ كالصراحة في ذات الكقت 
.  كبالتالي نجد أف معظـ أعماؿ الفناف تتجو نحك ىذه الخامة

بناء كتمتيف كبل منيما تكاد تككف مستقمة إال أنو يربط  ليقكـ عؿ( 44)شكؿ  في أما 
مف خبلؿ قاعدة العمؿ المصممة بمستكيات مختمفة كمف خبلؿ الفراغ البيئي بينيما 

, المحصكر بينيما فنجد الكتمة األكلي عبارة عف متكازم مستطيبلت ذا شكؿ منمؽ كىندسي
إال أنو في أحدم زكاياه يبدك كجكد سطح بارز ذا مممس خشف كخطكط أفقية منتظمة في 

 الثانيةأما الكتمة , خبلؿ شكؿ ىرمي متجو ألعمي المسافات المحصكرة بينيما كتتدرج مف
مكضكعو أعمي الشكؿ  قركفنجدىا عمي شكؿ ىرمي مجكؼ مف أعمي بشكؿ كركم كيعمكه ؾ

كيبمغ ارتفاع ىذا الشكؿ نصؼ ارتفاع شكؿ المتكازم كالعمؿ ككؿ مصنكع مف الجرانيت 
المكف إال أنو عبر مف خبلؿ كبالرغـ مف أف الفناف ىنا لـ يميز األعماؿ ىنا مف ناحية , البني

 .المبلمس سكاء المصقكلة أك الخشنة عف التفاكتات بيف الكتؿ بعضيا كبعض

                                         
)*( Glenn Harper: op. cit. , p. 62.  
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( 43)شكؿ 
  Tetsuo Harada                                          )*(تيتسك ىارادا -
.  جرانيت -
 . متر 3.7ارتفاع  -

 .يكضح العمؿ تكسط خامة الجرانيت لشكؿ مجرد -

 

 

                                         

*(
) Glenn Harper: op. cit., p. 63. 
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( 44)شكؿ 
  Tetsuo Harada                                            )*(تيتسك ىارادا  -
.  جرانيت بني  -
  متر 5×5.5×4 -

.  يكضح العمؿ تكسط خامة الجرانيت لعناصر منفصمة ذات بناء تجريدم -

 

 

 

                                         

*(
) Glenn Harper: op. cit., p. 62. 
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                                                       Don Dougan(*) :دون دوجان

التجريدم الذم يعتمد عمي تراكب الخامات  قبأسمكب "دكف دكجاف"اشتير الفناف  
ىذه الخامات ذات الطبيعة الكاحدة  بيف كمف, كانت ذا طبيعة كاحدة أك مختمفة في طبيعتيا ِ ان سكاء

تي تبدك جد الفناف يعتمد في بناء أعمالو عمي التراكيب لخامة الجرانيت كاؿفخامة الجرانيت حيث 
كما يتميز أسمكب التجريدم بأنو يجمع ما بيف األشكاؿ , ككأنيا فكاصؿ لكنية عمي الخامة

العديد مف  يتخممياأك األشكاؿ اليندسية التي , العضكية ذات الحكاؼ كالقطاعات اليندسية
.  االنحناءات كالمبلمس المتباينة

جرانيت البني المطعـ بقطاعات الذم اعتمد الفناف في بنائو عمي اؿ( 45)ففي الشكؿ رقـ  
مف الجرانيت األسكد كالرخاـ األبيض كالشكؿ يبدك ككأنو مركب مف قطعتيف في انحناء عكس 

ا البعض كذا طبيعة عضكية إال أنو منحكت مف كتمة كاحدة ذات قطاعات كحكاؼ ـبعضو
عمؿ بكاممو ىندسية كنجده مف أعمي مطعـ بخط أسكد ككأنو اخترؽ الكتمة أما مف أسفؿ فنجد اؿ

درجة تقريبان كيتكسط كتمة رخاـ عمي شكؿ مكجة ذات  90ككأنو تحرؾ عف القاعدة بالمقدار 
كأسفؿ , منحنيات أفقية في اتجاه كاحد مف الرخاـ األبيض كىي األخرل تتحرؾ عف قاعدة التمثاؿ
الذم القاعدة يكجد قطعة مف الرخاـ األسكد ككأف القاعدة ىي األخرل تتحرؾ في نفس المسار 

يتحرؾ فيو العمؿ الفني كبذلؾ يجمع العمؿ ما بيف الحركة الرأسية المتمثمة في حركة األقكاس 
.  المنحكتة كالحركة األفقية المتمثمة في حركة الشكؿ بكاممو عف قاعدتو

فنجد الفناف اعتمد في بناء عممو عمي الجرانيت األبيض ( 46)أما في العمؿ رقـ 
يرة مف الرخاـ األسكد كالتي تمثؿ منطقة العيف حيث أف الشكؿ كالرمادم كالمطعـ بقطعة صغ

ككؿ يمثؿ نحت تجريدم لبكرتريو اتخذ فيو الفناف الطابع اليندسي كالحكاؼ اليندسية الحادة فيبدك 
كالعمؿ في مجممو يبدك , ككأنو عمي شكؿ ىـر مقمكب مكضكع عمي قاعدة مف الجرانيت المكعبة

كقد , بعض ككأنيا تتحرؾ عف مسارىا في اتجاىات العمؿ ككؿككأنو مستكيات تعمك بعضيا اؿ
تعمد الفناف أف تبدك ىذه المستكيات مختمفة المبلمس فالجزء العمكم يبدك ككأنو ذا مممس يجمع 

أما القاعدة فتبدك ذا مممس , أما الجزء السفمي فيبدك ذا مممس خشف , ما بيف الخشف كالناعـ
.  ناعـ

 

                                         
)*(

www.sculpture.net /gallery/show photo.php.2007.  
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( 45)شكؿ 
)*(دكف دكجاف  -

Don Dougan                                                          
.  رخاـ جرانيت -
- 31.5×20×14"  

يكضح العمؿ اعتماد الفناف عمي خامة الجرانيت الكردم المطعمة بقطاعات مف الرخاـ  -
 . األسكد كاألبيض

                                         

*(
) www.sculpture.net/gallemy/showphoto.php.2007. 

 
 

http://www.sculpture.net/gallemy/showphoto.php.2007
http://www.sculpture.net/gallemy/showphoto.php.2007
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( 46)شكؿ 
                                                             Don Dougan   )*(دكف دكجاف  -
 .رخاـ جرانيت -

- 58×22×19  

. يكضح العمؿ اعتماد الفناف عمي خامة الجرانيت الرمادم إلثراء الشكؿ التجريدم -

                                         

*(
) www.sculpture.net/gallemy/showphoto.php.2007.  
 

http://www.sculpture.net/gallemy/showphoto.php.2007
http://www.sculpture.net/gallemy/showphoto.php.2007
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                Esamo Nouguchi()* 1904-اليابان  -امريكا)ايسامو نوجاشي 

حياتو الفنية كنحات في نياية العقد الثاني مف القرف  "نكجاشي"بدأ                            
العشريف مف خبلؿ مجمكعة أعماؿ معدنية عكست تأثره بفترة طفكلتو في إنتاج أشكاؿ كرقية 

مع النحات برانككزم في باريس ثـ عاد إلي نيكيكرؾ عاـ  "نكجاشي "تتصؼ بالتجريد كقد درس
حتية اعتمد فييا عمي األسمكب اإلنشائي في التجريد حيث أقاـ معرضو األكؿ ألعماؿ ف 1928

 . حيث ناؿ شيرتو كنحات تجريدم

الذم تميز بالصياغة الرمزية ( 47)شكؿ رقـ" الشمس السكادء" كفي عممو المسمي  
المجردة حيث احتفظ فييا ببنائو كشكؿ دائرم ذا سطح أممس كصمب كيخترقو ثقب دائرم كبير 

كرغـ أف الفناف يتعامؿ مع خامة صمبة كىي الجرانيت األسكد إال أنو , يمثؿ مركز الشكؿ الدائرم
استطاع السيطرة عمييا مف خبلؿ االنتقاؿ بيف المستكيات العضكية القريبة مف بعضيا البعض 

فنبلحظ , كالمستكيات التي تعمكىا ذات الحكاؼ اليندسية الحادة كالمتصمة بالمحيط بمحيط الدائرة
القدرة التعبيرية لمخامة كالشكؿ في تحقيؽ محتكل رمزم تجريدم لمعمؿ  ىنا اعتماد الفناف عمي

.  النحتي

 

 

 

 

 

 

 

                                         
)*(Daniel wheeler: Art since mid- century, 1945 to the present ,  thomas.& 

Hudson, london ,  1991,p.276-278 . 

-  Milton W.Brown: op,cit .,p83-510. 

-  Kathrine Kuh: the Art ist Voice,  Harppr& row, publishers,  New 

York,1962, p.  172-185. 
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( 47)شكؿ 
                                                Esamo Nouguchi     )*(  اسامك نكجاشي -
 ـ  1961 -

 .جرانيت  -

 . سـ 76.5ارتفاع  -

عة مف خبلؿ سيطرة الفناف عمي خامة الجرانيت يكضح العمؿ الصياغة التجريدية المتنك -
.  كاختبلؼ المبلمس بيف المصقكؿ كالخشف

 

 
                                         

*(
) Harbert Read: Op, cit., p. 259.        
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                       Khaled Zaky(*) :( -1964مصر   ) خالد زكى أبك العال

                                
عكس تأثره فف النحت فى إيطاليا كلو العديد مف األعماؿ التى ت" خالد زكى"درس الفناف  

. باألسمكب البنائى فى التجريد مف خبلؿ خامة الجرانيت 

الذل إعتمد الفناف فى بنائو عمى خامة الجرانيت البنى فى أسمكب يجمع ( 48)ففى الشكؿ       
بيف البنائية اليندسية كالحس العضكل ,فالشكؿ يبدك ككأنو مركب مف قطعتيف بينيما تداخؿ قكل 

كاحدة تجمع بيف المسطحات كالحكاؼ اليندسية الحادة كاإلنحناءات إال أنو منحكت مف كتمة 
العضكية , كما أكد الفناف عمى فكرة نمك الشكؿ حيث يتدرج الشكؿ فى اإلتساع بحس شبو 

مستدير مف أسفؿ إلى أعمى كينتيى بحكاؼ ىندسية مختمفة اإلتجاىات  , كالعمؿ فى مجممو 
.  يبدك كأنو كتمة متكالده مف بعضيا البعض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
)*(*(

.                           ـ 1999المعرض القكمى لمفنكف التشكيمية السادس كالعشريف , القاىره ,(  



 107 

 

 

( 48)شكؿ 
                                                    )*(  خالد زكى أبك العال -
 ـ  1999 -

 . جرانيت  -

.  جمع بيف األسمكب البنائى كالحس العضكل يكضح العمؿ اؿ -

 

 

                                         

*(
.                             ـ 1999المعرض القكمى لمفنكف التشكيمية السادس كالعشريف , القاىره ,(
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:.  خامة الرخاـ -2

                 Constantin Brancusi)*(( 1957 -1876فرنسا ) ككسنتانتيف برانككزم 

                             

ذات الطبيعة التجريدية رؤيتو الفنية الثاقبة في التعبير عف  ”برانككزم“تعكس أعمؿ  
تتفاعؿ أسطح أعمالو مع الضكء لتحقيؽ أغراضو , النظاـ البنائي لجكىر الشكؿ كعبلقتو بالخامة

ؿ البيئة عمي أسطح أعمالو النحتية مف خبلؿ انعكاس شؾ, الفنية في البحث عف جكىر األشكاؿ
ىذا باإلضافة إلي اعتبار منحكتاتو مجمكعة مف الرمكز المعبرة عف مضاميف إنسانية , المصقكلة

  .

أف النحات مثؿ البناء الجيد يكاجو صراعان مع اإلمكانات التطبيقية  ”برانككزم“كيذكر  
فكبل مف البناء كالنحات يحاكؿ أف , مةفيناؾ نكع مف تمؾ العبلقات بينو كبيف ىذه الخا, لمخامات

يمكف مف اإلمكانات الخاصة بالخامة لمكصكؿ إلي أقصي أسرارىا  ايستفيد كيستخمص أكثر ـ
.  كما يميز النحات ىك فحصو لمخامة بالمبادءة اإلبداعية كالتخميمية, ماديان كجماليان كنفسيان 

مف الخامات الطبيعية كالمصنعة في بناءِ أعمالو النحتية العديد  ”برانككزم“كيستخدـ  
كخاصة خامة الرخاـ التي استفاد مف طرؽ تقنياتيا التشكيمية لخمؽ نكع مف االرتباط النفسي 

.  الذم يؤثر في المشاىد ألعمالو النحتية العقميك

كالذم يعد ككاحدة مف سمسمة أعماؿ ( 49)شكؿ رقـ" القائد طائر"كفي عممو المسمي  
م بدأىا باستخداـ خامات متعددة كالحجر كالخشب باحثان عف النظاـ نحتية لنفس الشكؿ كالت

حيث تكصؿ في نياية األمر إلي , البنائي لمشكؿ كالكشؼ عف نقاء الجكىر الخالص لمشكؿ
. تنفيذه بخامة الرخاـ ثـ إجراء عممية الصقؿ عمييا

                                         
ERic shanes : constant ن )*( in Brancusi,  ABBepeille press, New York, 

1989, p.37-40. 

-Robert Maillard : New Dict ienary of modern Art in America , Growell ,  

collier, New york, 1971,p.41-44. 

-Jack Burnham : Beyond Modern Sculpture, George Braziller , New York 

, 1968,p.30-33. 
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ككأف  ,كيمثؿ العمؿ ىيئة نحتية مجردة لشكؿ طائر مصنكع مف خامة الرخاـ المصقكؿ 
تفاعؿ مع الضكء حيث يسير الضكء عمي بدف الشكؿ النحتي بسبلسة رغـ مالشكؿ قد صمـ ؿ

انتقاؿ النحات ببراعة في حجكـ الكتؿ في األتساع كالضيؽ كبيذا استطاع إحداث نكعان مف تجريد 
 الكتمة لكثافتيا المادية كالصقؿ النكعي الحقيقي مما أعطي االنطباع بخفة كزف الشكؿ رغـ أنو
قط فمنحكت مف الرخاـ باإلضافة إلي تأكيد النحات عمي تحقيؽ ىذا المفيكـ مف خبلؿ تبلشي 

.  ارتكاز الشكؿ عمي القاعدة االسطكانية في أضيؽ الحدكد الممكنة

خر مف أنكاع التجريد بشكؿ الكجو حيث آفنجد نكعان ( 50)أما في عممو بكرتريو شكؿ  
الكجو فيبدكا ككأنو في حالة استرخاء عمي شكؿ بيضاكم  تظير براعة الفناف في التبسيط لمبلمح

كبالرغـ مف اتخاذه ليذا الكضع الجانبي إال أنو يبدك في كضع متحرر مف , متخذان كضعان جانبيان 
نكعية نحت برانككزم التي تعتمد عمي تفاعؿ الضكء مع السطح ؿالكثافة المادية كيرجع ذلؾ 

.  كات الفناف في التعبيراألممس لخامة الرخاـ باعتباره أحد أد
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( 49)شكؿ 
                               constantin Brancusi       )*(  ككنستاتيف برانككزم -
- 1912  . 

 . رخاـ -

 . سـ  15.5×62 -

يكضح العمؿ اعتماد الفناف في تجريده لشكؿ طائر عمي خامة الرخاـ المصقكؿ لفقد  -
.  لماديةالعمؿ كثافتو ا

                                         

*(
) Herbert Read: Op. cit., p. 50.      
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( 50)شكؿ 
                               constantin Brancusi         )*(  ككنستاتيف برانككزم -
- 1909. 

 . رخاـ -

 . سـ 16×30×28 -

يكضح العمؿ أحدل أساليب التجريد لشكؿ الكجو كالذم يبدك أخؼ كزنان مما ىك  عميو  -
 . نتيجة لعممية صقؿ الرخاـ

 

                                         

*(
) Herbert Read. Op. cit., p. 78.      
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                      Esamo Noguchi )*( (1904-أمريكا–اليابان ) ي ايسامو نوجاش

ربي كالتقاليد تجريدية رمزية تجمع بيف الفكر الغبأنيا أشكاؿ  "نكجاشي"تتصؼ أعماؿ  
خبرتو كنحات تشمؿ خامات متعددة مف رخاـ كخشب ك, الجمالية اليابانية في النحت عمي الرخاـ

 ,طبيعة ككنية تكتسب معناىا مف الغمكض الذم تحتكيو الخامةكحديد كبركنز في تشكيبلت ليا 
التي يتأثر بصفاتيا كخصائصيا أك يستشعر منيا الفكرة أك يسعي إلي تبسيطيا في أشكاؿ ذات 

.  ىيئات أكلية

مف خامة الرخاـ بأنكاعو المختمفة حيث اسيـ بدكره  المنفذةبأعمالو  "نكجاشي"كقد تميز  
خاـ مف خبلؿ إتباعو ألسمكب تقني لـ يكف مألكفا في التعامؿ مع في تطكير النحت عمي الر

فإلي جانب استخدامو لتقنية النحت المباشر لمخامة فقد أنتج بعض األعماؿ مف , خامة الرخاـ
خبلؿ تكسطو بتقنية التركيب حيث استطاع استخداـ خامة الرخاـ كشرائح يمكف تجميعيا إلنتاج 

.  لييا عنصر الفراغ أكثر مف الكتمةشكؿ نحتي ثبلثي األبعاد يغمب ع

كما يرم في خامة الرخاـ أنيا ذات ارتباط عضكم باألرض كتتحكؿ المضاميف الككنية  
حيث يرمز إلي األرض بالشكؿ اليرمي كالدكائر لمشمس , في أعمالو إلي أشكاؿ أكلية مجردة

ؿ الشكؿ الرمزم كعمي لذلؾ فقد أىتـ في أعمالو بالتعبير عف المضمكف مف خبل, كالمكعب لمقدر
.  ذلؾ يتحكؿ العمؿ الفني إلي مجمكعة مف الرمكز ذات الدالالت 

( 51)شكؿ  1945 -1944لذم أنتجو عاـ ا"  Kourosككركس " كفي عممو المسمي 
لخامة الرخاـ كشرائح مف خبلؿ عمميات التقطيع  "نكجاشي"مف خامة الرخاـ يمثؿ استخداـ 
طريقة التركيب كالتعشيؽ كيتضح مف العمؿ أنو يتككف مف كالتثقيب كبناء العمؿ النحتي ب

مجمكعة خطكط رأسية كأفقية متعامدة في اتجاىات متقابمة كممتدة في الفراغ تخمؽ في تقاببلتيا 
, كتحدد الخطكط الخارجية لمشكؿ مجمكعة مف شرائح الرخاـ ذات الييئة العضكية, زكايا قائمة

عض عف طريؽ التعشيؽ أدم إلي إدراؾ الشكؿ عمي ىيئة كأف تثبيت أجزاء العمؿ مع بعضيا الب
تشكيمية كبنائية مركبة ىذا باإلضافة إلي التفاعؿ العضكم بيف ىيئة العمؿ كالخكاص التركيبية 

                                         
)*(

Katharine Kah : op. cit .,  p. 172-185.  

-  peter Seliz : Art  in our Times Apictoril History 1890-1980, Thomas& 

Hudson, New York, 1982, p.394. 

-Milton: W.B rawn: op. cit ., p.83-510.  
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حيث , لمخامة مف خبلؿ التقنية التشكيمية التي تحتكم عمي العديد مف اإلجراءات كالعمميات
ثارة استطاع الجمع بيف الخصائص الجمالية لمشؾ ؿ كالقيـ التشكيمية في إبراز جماليات الخامة كا 

حكاس المشاىد مف خبلؿ تأمؿ النظاـ التشكيمي لعناصر العمؿ النحتي كالمنطؽ التشكيمي الغير 
.  تقميدم في تشكيميا
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( 51)شكؿ 
                                    Esamo Nouguchi               )*( اسامك نكجاشي  -
 ـ1944 -

 . رخاـ -

 . سـ297ارتفاع  -

يكضح العمؿ اعتماد الفناف عمي شرائح الرخاـ ذات الخصائص التركيبية في إثراء  -
.  الشكؿ التجريدم

                                         

*(
) Edward Lucie smilh: sculpture since 1945,op.cit.,p.42.  
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                         Barbara Hepwarth )*(( 1975 -1903)باربارا ىيبكرث 

الطابع اليندسي الذم يعتمد عمي األقكاس بالتجريد ذا  "ثىيبكر"كتتميز أعماؿ الفنانة  
كذلؾ , كالمنحنيات كالخطكط المستقيمة كالثقكب مما يحد مف جمكد األعماؿ ذات الطابع اليندسي

.  تككف أعماليا ذات أساس إنشائي ىندسي كشكؿ أقرب ما يككف إلي األشكاؿ العضكية

أشبو ما يككف بكتمة  المصنكع مف الرخاـ األبيض نجد أف العمؿ( 52)ففي عمميا شكؿ  
, مكعبة إال أنيا ذات استطالة ناتجة عف مجمكعة مف الخطكط اليندسية الممتدة جانب الشكؿ
كبالرغـ مف أف العمؿ يعتبر كتمة ضخمة إال أننا ال نشعر بثقؿ ىذه الكتمة نتيجة الثقب الذم 

الفنانة باربارا تعد ؼ, اخترؽ كاجية العمؿ إلي جانب استخداميا لنكعية الرخاـ األبيض المصقكؿ
كاحدة مف أكثر الفنانيف الذيف استخدمكا خامة الرخاـ في أعماليا الفنية إلي جانب استخداميا 

.  العديد مف الخامات الطبيعية كالمصنعة كاألخشاب كالبركنز

نجد الفنانة استعانت بالرخاـ األسكد المصقكؿ كىك عبارة عف ( 53)ففي العمؿ شكؿ  
ا في شكؿ الفراغ المثقكب فإحداىما عمي شكؿ دائرم كاآلخر عمي ؼف اختؿبيضاكيي شبو شكميف
باالنحناءات كالتقكسات المحيطة بكؿ أجزاء العمؿ إلي جانب  مستطيؿ كيتميز ىذا العمؿ  شكؿ

داخؿ  بيف عنصرم العمؿ الذم قاـ بعممية الربط بيف الفراغ المكجكد م المكجكدفتميزه بالفراغ البي
ككذلؾ لمفناف العديد مف األعماؿ التي , م يتمتع العمؿ في النياية بكحدة كميةكؿ شريحة كبالتاؿ

استكحت فييا مف شكؿ العنصر المصقكؿ مجمكعة مف التراكيب المكضكعة عمي قاعدة كاحدة 
رغـ االلتكاءات , م بيف العناصر كبعضيا كبعضفكالتي أكدت مف خبلليا عمي دكر الفراغ البي

ار خامة الرخاـ في التعبير عف مذلؾ تككف الفنانة قد نجحت في اختبالمقابمة بعضا ضد بعض ك
ىذه البانكراما لمجمكعة العناصر المثقكبة كخاصة أنيا جميعان تتميز بالنعكمة الناتجة عف الصقؿ 

خر مما يتيح لمضكء التفاعؿ مع أسطح األعماؿ ككذلؾ يككف كالثقكب المختمفة بيف كؿ عنصر كأ
لو التأثير القكل مف خبلؿ انعكاسات األشكاؿ عمي بعضيا البعض كتسرب الضكء مف خبلؿ 

(. 54)ىذه الثقكب كما في شكؿ 

                                         
, القاىرة, الييئة المصرية العامة لمكتاب , في القرف العشريف الفف: محمكد البيسيكني)*(

 .  113ص, 2001
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( 52)شكؿ  
                                .Barbara Hepwars               )*( ث  باربارا ىيبكر -
 . ـ 1972 -

 . رخاـ أبيض -

يكضح العمؿ اعتماد الفناف عمي كتمة الرخاـ الناعمة نتيجة لعممية الصقؿ في بناء  -
 . الشكؿ التجريدم

 

                                         

*(
) Edwardo paolozzr : sculpture Today , Academy Group , London , 1987, p. 42. 
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( 53)شكؿ 
                                .Barbara Hepwars   )*(ث  باربارا ىيبكر -
 . ـ 1972 -

 . رخاـ أسكد -

التنكع الفراغي في كتؿ الرخاـ األسكد المصقكؿ إلي جانب الشد  يكضح العمؿ أثر -
 . الفراغي بيف الكتمتيف الناتج  عف الفراغ البيني لمكتمتيف

 

                                         

*(
) .Edwardo paolozzi :op. cit.,p. 42. 
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( 54)شكؿ 

                                          .Barbara Hepwars     )*( باربارا ىيبكرت -
 . ـ 1951 -

 . رخاـ -

  .سـ  25.4×29.2×50.8 -

يكضح العمؿ أثر انتشار كتسرب الضكء مف خبلؿ الفراغات كالثقكب بالعناصر المنفذة  -
 . مف خامة الرخاـ المصقكؿ

 
                                         

*(
) .Edward lucie smith: sculpture since 1945, op. cit, p.22.  
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                                                                       Luno)*(. لكنك  -3

ة الرخاـ كالجرانيت كاحدان مف الفنانيف الذم اعتمد في أعمالو عمي خاـ "لكنك "كيعد الفناف 
نجد أف كتمة الرخاـ ( 55)ففي عممة شكؿ , ف طبيعة الخامةكيتعمد في تجريده عمي األخذ ـ

بعض التكسيرات في حكافيا كيتعمد الفناف  بيا عمي شكؿ متكازم مستطيبلت شبو منتظمة إال أف
عض تركيا عمي حاالتيا إال أنو ييذب بعض مف أسطحيا بشكؿ ىندسي منظـ كيحافظ في ب
فنجد , األجزاء األخرل عمي طبيعة التكسير كالتمكجات كاالنحناءات المكجكدة عمي أكجو العمؿ

في السطح المقابؿ لكاجية العمؿ بعض الخطكط الرأسية المنتظمة سكاء في أبعادىا الرياضية أك 
كيعد الفناف لكنك كاحدان مف الفنانيف الذيف يعتمدكف عمي المممس الخشف , شكميا اليندسي

كبالرغـ مف أف العمؿ مف الرخاـ األسكد كذا مممس خشف إال أنو يبدك , المتفاكت في درجاتو
زنان مما ىك عميو نظران الستخداـ الفناف قطعة ىندسية منتظمة مف الرخاـ األبيض تعد أخؼ ك
قاعدة لمعمؿ إال أنيا أقؿ حجمان مف العمؿ نفسو كبذلؾ أصبح العمؿ في كضع طائر فكؽ  بمثابة
.  توقاعد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                         

)*(www.sculpture.net /gallery/showphoto.php.2007.   



 120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 55)شكؿ 
                                                                               Luno )*( .لكنك -
 . رخاـ أسكد -

يكضح العمؿ اعتماد الفناف عمي المممس الخشف المتفاكت في درجاتو عمي كتمة الرخاـ  -
 . في إثراء عممو التجريدم

 

 

 
                                         

*(
) .www.sculpture.net/gallery/showphoto.php.2007 

http://www.sculpture.net/gallery/showphoto.php.2007
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:.  لخشب خامة ا-3

                        Barbara Hepwarth )*(( 1975 -1903)باربارا ىيبكرث 

بالتجريد في العديد مف الخامات الطبيعية كمنيا الخشب  "ىيبكرث"تتميز أعماؿ الفنانة  
حيث يعتمد , كالذم حققت مف خبللو مجمكعة مف األعماؿ اليندسية األكلية كالشكؿ الكركم

عمي األساس اليندسي اإلنشائي لمكتؿ كمف خبلؿ األقكاس كالمنحنيات كالخطكط أسمكب الفنانة 
كالحكاؼ اليندسية كالثقكب كالتي تجعؿ العمؿ مف خبلليا أقرب ما يككف إلي الشكؿ العضكم 

.  عمؿ بيا تكيتميز بالخفة ميما بمغت ثقؿ الكتؿ التي 

ؿ كركم مصنكع مف الخشب كالتي تعتمد فكرتو عمي اختراؽ الفراغ لشؾ( 56)ففي شكؿ  
كلتأكيد الفنانة عمي فكرة الفصؿ بيف الشكؿ الخارجي لمكرة , عف طريؽ الثقب الذم اخترؽ الكرة

إلي جانب تطعيميا , كمحتكاىا الداخمي المثقكب استعانة بالمكف األبيض داخؿ ىذه األجزاء
تكعيبية بطابع عكس فكر المدرسة اؿمكالعمؿ , ببعض األسبلؾ المعدنية في جزء مف الشكؿ

حيث قدمت لنا الفنانة رؤية إبداعية لمعبلقة بيف الشكؿ الكركم كالجزء المحذكؼ منو , سريالي
في عبلقة تناغمية لتأكيد الفراغ الناقد كالمحيط في حكار ديناميكي تؤكده الخطكط المشكمة مف 

الكتمة كالفراغ في  لتمثيؿ العبلقة المتبادلة بيف خير مثاؿالسمؾ داخؿ جسـ الشكؿ الكركم كىك 
  .العمؿ النحتي

 

 

 

 

 

 

 
                                         

  .113ص , مرجع سابؽ: د البسيكنيمحمك)*(
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( 56)شكؿ 
                                              .Barbara Hepwars       )*(باربارا ىيبكرت -
 . ـ 1964 -

 . خشب ممكف كأسبلؾ -

 .سـ 40.5قطر  -

نة مف الداخؿ يكضح العمؿ فكرة اختراؽ الفراغ لكتمة الخشب المصقكلة مف الخارج كالممك -
 . كنمكذج ألسمكبيا التجريدم 

 

 

                                         

*(
) .Herbert Read: op.cit.,p.196.    
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                                      Donald Udd )*(( 1928-أمريكا)دكنالد يكد 

بالكتؿ اليندسية كالتي ىي أشبو ما يككف بالصناديؽ إال أنيا  "يكد"تتميز أعماؿ الفناف  
عديد مف الخامات المستحدثة كالزجاج تتميز بأف ليا طابع تكنكلكجي ناتج عف استخداـ الفناف لؿ

كااللكريميؾ كالمعادف إلي جانب أنو لـ يغفؿ أيضان الخامات الطبيعية كالخشب إال أنو لـ يحتفظ 
فتبدك أعماؿ بعيدة عف المحامات كالمصؽ أك , بمظيرة كلكف أكسبو أشكاال ذات لكف مميز

فمعظـ أعمالو معركضة , رىا الكصبلت حيث كانت تنسيقات بسيطة متماثمة لكحدات يمكف تغي
مفردة ىندسية اشبو ما ( 57) نيائية كنجد في عممو شكؿ رقـفي نمط تكرارم مثؿ سمسمة ال

تككف بصندكؽ بالمكف األحمر كالتي يكجد بيا فراغ عمي شكؿ نصؼ اسطكاني كالتي يؤكد عميو 
ركيبية بينيا مف خبلؿ إعطائو مظيران مختمفان عف الشكؿ ككؿ حيث نجده يتككف مف شرائح ت

كأراد يكد في ىذا العمؿ أف يتبلشي الفف التقميدم كأف يككف قائدان , مسافات متساكية كمتقاربة
كأحب أف تككف مفردتو اليندسية تامة بنفسيا مف . لمتراكيب المتزنة كالتي تتككف مف أجزاء مفردة

.  خبلؿ العبلقة بيف متكازم المستطيبلت كالشكؿ االسطكاني السالب فيو

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
)*(

Nikas stangos: Concepts of Modern Art  , Thomas& Hudson . London , 

1981,p.250-251-252. 

الييئة المصرية العامة , نياد طميحة / ترجمة , ماىية الحداثة كالفنكف البدائية : نؾ كام -
 . 74ص ,1990, مصر, لمكتاب
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( 57)شكؿ 
                                                               Donald Udd )*( .دكنالد يكد -
 . ـ 1963 -

 . خشب ممكف -

 . سـ  77.5×114.3×49.4 -

يكضح العمؿ اعتماد الفناف عمي كتمة الخشب الممكنة كالذم اعتمد في بنائيا أم  -
.  شبية كنمكذج ألسمكبو التجريدمالتركيبي عمي الشرائح الخ

 

                Deborah Butter Fild )*(( 1947-أمريكا)ديبكرا بكتر فيمد 
                                         

*(
) .Alex potts: the sculpture Imagination, Yala university pres, London , 

2000,p.89.  
)*(

.Glenn Harper: op.cit .,p.34.  
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بالتجريدات الخطية الخشبة كالتي تعتمد فييا عمي غصكف  "ديبكرا"تتميز أعماؿ الفنانة  
العمؿ بيا  األشجار حيث تؤمف الفنانة بأف الخامات الطبيعية المحيطة بالعمؿ يجب أف يتشبع

فنجد أف معظـ أعماليا الحدائقية كالميدانية قد برعت فييا في تمثيؿ الحيكانات كخاصة الحصاف 
مف خبلؿ إعطائو مظاىر حركية مختمفة كىي في نفس الكقت ذات تعبير قكل تظير ىذه البراعة 

م في كيفية تركيب ىذه األغصاف لفركع األشجار مع بعضيا البعض بحيث تتكافؽ جميعيا ؼ
.  تحقيؽ مظير جمالي لمعمؿ النحتي

كالتي اتخذت فييا  "ديبكرا"كيمثؿ كاحدة مف سمسمة أعماؿ الفنانة ( 58)ـ ففي الشكؿ رؽ 
مف شكؿ الحصاف نمكذج ألسمكبيا التجريدم الذم يعتمد عمي التشكيبلت الخطية المتراكبة مف 

ير القكل عمي الشكؿ رغـ كقد برعت الفنانة في إضفاء جانب التعب, أفرع األشجار الخشبية
صعكبة التشكيؿ كالتركيب بيذه الخامة مف خبلؿ حركة الشكؿ كااللتفافة المكجكدة بالرقبة إلي 

كيرجع استمتاع المشاىد بيذه النكعية مف , جانب القكة كالشمكخ التي تبدك عمي العمؿ النحتي
يعة المكجكدة بيا حيث أف ال كىك أف ىذه األعماؿ تنفصؿ عف الطبأاألعماؿ إلي عامؿ ىاـ جدان 

.  ف الحدائؽ كالمياديفـمعظـ أعماليا مكجكدة بالعديد 
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( 58)شكؿ 
                                                 borah Butter fild   )*( .ديبكرا بكتر فيمد -
 . خشب أشجار كبركنز -

 متر  2.1ارتفاع  -

عمي التشكيبلت الخطية المتراكبة مف أفرع كأغصاف  يكضح العمؿ اعتماد الفنانة -
 . األشجار كنمكذج ألسمكبيا التجريدم

 

               Khaled  Farhan)*((:          -1977البحريف    ) خالد محمد فرحاف 
 

                                         

*(
) .Glenn Harper: op.cit.,p.35 

*(
                                                                         ـ2003صالكف الشباب الخامس عشر , القاىرة , (
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بالتجريد فى العديد مف الخامات الطبيعية كالخشب , " خالد فرحاف"تتميز أعماؿ الفناف  
التجريدل بالفراغية , حيث تتدرج الكتؿ إلى التشكيبلت الخطية , التى تحصر  كيتميز أسمكبو

( . 59)بينيا فراغات مختمفة األحجاـ كاإلتجاىات كما فى شكؿ 
كيبدك العمؿ فى مجممو تشكيؿ فراغى لمجمكعة مف الخطكط العضكية المختمفة األقطار     

شكؿ , كما يعتمد الفناف أيضا عمى تحصر بينيا فراغات ذات تفاعؿ مع الفراغ المحيط باؿ
. فكرة التبلشى مف خبلؿ التدرج فى تقمص الشكؿ مف أسفؿ إلى أعمى 
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( 59)شكؿ 

                                                    )*( خالد محمد فرحاف -
  خشب -

- 2003  

دك كمجمكعة خطكط عضكية لتشكيؿ الفراغى لخامة الخشب كالذل يبيكضح العمؿ ا -
.  مختمفة السمؾ

 
.  الخامات المصنعة ككسيط لممنحكتات التجريدية: ثانيا

                                         

*(
                                                                            .ـ 2003صالكف الشباب الخامس عشر , القاىرة , (
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:  خامة البركنز -1

                            Henry Moor )*( (1986-1898إنجمترا )ىنرم مكر * 

أحد البارزيف في مجاؿ النحت في القرف العشريف كالذم يعتبره  "ىنرم مكر"يعتبر  
لبعض نحات القرف العشريف كذلؾ لتعدد كغزارة إبداعو الفني ككذلؾ انتشار أعمالو النحتية ا

كما يكشؼ أعمالو عف خبرة كاسعة في مجاؿ التعامؿ مع , بمداف العالـ مف في كثير
كتتميز أعمالو النحتية بالصفة العضكية كالتي يطمؽ , الخامات النحتية التقميدية كالمستحدثة

خمة في إبداعاتو النحتية ذات الحجكـ الض "مكر"كييتـ " الحيكية في النحت"عمييا األشكاؿ
كتناسؽ عناصر تككيف العمؿ النحتي بصكرة تحقؽ  الحجـبالعبلقة بيف الخامة كالشكؿ ك

.  تكامؿ الفكرة اإلبداعية

عف العممية اإلبداعية المتبعة في  "مكر"كتكشؼ النماذج الصغيرة كالكبيرة في أعماؿ  
خامات تمتاز بالصبلبة مف األحجار كاألخشاب  تكبيرىاأعمالو التي يختار عند تنفيذ 

كفي أعمالو التي يشكميا في خامات كسيطة مف طيف كجص ,كالبركنز كالمدائف الكيماكية
, فييا نفس التجانس في تشكيؿ الحجكـ كتطكرىا "مكر"لصبيا في سبائؿ البركنز كالتي يممس 

.  كحجـ الشكؿ كتناسبو مع الخامة كفكرة العمؿ , رية كالتقنية لمخامةكاألبعاد اإلدراكية كالتعبي

إلي القياـ بعمؿ نمكذج مف الجص لكي  "مكر"كالذم لجأ فيو ( 60)ففي المجسـ شكؿ  
كيستطيع باإلضافة إلي ذلؾ تقطيع كتجزئ , تككف لديو القدرة عمي التغيير في الشكؿ بسيكلة

حتى يتبلفى , ؽ أكبر درجة مف الحمكؿ التشكيمية لوكذلؾ تحقي, الشكؿ كالعمؿ في أم كقت
فيك يتعامؿ مع الخامة البسيطة لتحقيؽ أفضؿ رؤية , أيو صعكبة عند صبة بخامة البركنز

دراؾ لمشكؿ المجرد .  كا 

كالذم كضع في إحدل الحدائؽ متسعة الفراغ بما يتناسب مع الحجـ ( 61)أما الشكؿ 
الطبيعة لتأمؿ المشاىد كتفكيره كخبرتو  تركو فيالصرحي المجرد مف التعبير المباشر ك

تفحص كتأمؿ عبلقاتو التشكيمية كاكتشاؼ مبادئ الحركة اإليقاعية لمحجكـ في اإلدراكية في 

                                         
)*(

Patrick .J. Kelleher: Living with Modern sculpture,  university press, 

New york, Jersey, 1982,p.31.  

-  Peter seliz : op.cit.,  p. 390.  
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غة الصرحية مف خبلؿ االتجاه الرأسي لتنظيـ مكما تؤكد الص, الفراغ كطاقتيا التعبيرية
, العمؿ كالشعكر أمامو بالتضاؤؿعناصره التشكيمية مف خبلؿ اإلحساس بالضخامة لكتمة 

كاالستمتاع بجماليات العبلقة بيف الكتؿ , كما يتيح الفرصة لممشاىد بتتبع عبلقاتو التشكيمية
.  ككذلؾ المعالجة المممسية ألسطح الكتؿ الخارجية, كالفراغات
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( 60)شكؿ 

                                                        Henry Moor    )*(. ىنرم مكر -

 .  ـ1959 -

 .بركنز  -

 . سـ 129×193  -

يكضح العمؿ األبعاد التعبيرية كالتشكيمية كالتقنية لخامة البركنز كنمكذج ألسمكب الفناف  -
.  التجريدم

 

 

 

 

                                         

*(
) .Herbert Read: op.cit.,p.57.  
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( 61)شكؿ 

                                             Henry Moor                 )*( .ىنرم مكر -

 .  ـ1968 -

 .بركنز  -

يكضح العمؿ الحركة اإليقاعية لمحجـ في الفراغ مؤكدان عمي صياغتيا الصرحية مف  -
 . خبلؿ خامة البركنز

 Clement                      )*(( 1929-امريكا -استراليا) كليمنت ميدا مور 

Meadamore            التجريدم في الجمع ما  في االتجاه "ميدا مكر"تعتمد أعماؿ

                                         

*(
) .Edwordo Paolozzi: op.cit.,p.35. 
)*( James J.Kelly: op.cit. ,p.42.  

-  Patrick J.Kellehr : op.cit ., p.64-66 .  

-  Glenn Harper: op. cit. , p. 98.  



 133 

بيف العضكم كاليندسي في آف كاحد حيث يعتمد في بناء أعمالو عمي تحريؾ مربع مجسـ 
سمسمة مف  ينتج عفك, في الفراغ حكؿ محكر دائرم يشكؿ شكبلن صرحيان ثبلثي األبعاد

.  األسطح المنحنية التي تسمك عمي أصكليا اليندسية

ليس ليا ماضي تاريخي في فف  أم خامات محايدة في بناء أعمالو "ميدا مكر"كيستخدـ  
كالتي تحقؽ , النحت مف ألكاح الحديد كالمدائف الكيماكية كالبركنز كعادة ما تككف بمكف كاحد

لمشكؿ كحده صفائية تتناسب مع انسياب خطكط السطح الغير محدكد األبعاد التي تكحي بحركة 
.  الشكؿ رغـ ثباتيا

في نقاء الشكؿ مف  "مكر"ماؿ النحتية التي تمثؿ فكر كىك أحد األع( 62)كفي شكؿ  
حيث يظير تحكؿ , خبلؿ دكراف الشكؿ المربع حكؿ محكر دائرم لتككيف خبرة بصرية مباشرة

كعند نقطة االنغبلؽ ينطمؽ طرفيو إلي , المجسـ الصمب في منطقة الكسط إلي شكؿ منحني
في الفراغ لتحقيؽ انطباعان بخفة الحجـ الخارج في اتجاه عكسي لحركة الدائرة في امتداد أفقي 

حيث تتكازم خطكط السطح , المادم لمشكؿ كالتي تؤكدىا الحركة االنسيابية لخطكط التككيف
كتتغير كتتنكع أبعاد مساحة السطح رغـ ثباتيا , الشريطي المتحرؾ فيتككف جسـ ىندسي ممتكم

م حركة السطح كالتي تكسط ليا فالشكؿ يجمع بيف القكة في بنائو اليندسي الحاد كالميكنة ؼ
النحات بخامة البركنز مف خبلؿ صبيا كيكمف التعبير في صفاء كسمك الفكرة التي يتضمنيا 

.  الشكؿ كالتي يتطمب مف المشاىد تأممو في عبلقاتو كحركتو في الفراغ

 

 

 

 

 

 

 



 134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 62)شكؿ 

                                Clement Meadamore            )*( كميمنت ميدا مكر -

 .بركنز  -

 . متر  2.1×3×2.5 -

يكضح العمؿ االتجاه التجريدم في الجمع ما بيف العضكم كاليندسي كالتي يؤكد مف  -
 . خبلليا عمي حركة الشكؿ في الفراغ

 

 

                                                             Bill Barrett  )*( . تيبيل بار
عمي الخامات الكسيطة الصب خاصة البركنز إال أف  "بيؿ باريت"أعماؿ الفناف تعتمد  

الفناف يقكـ بعد عممية الصب بتركيب األجزاء مع بعضيا البعض حتى تعطي التككيف النيائي 

                                         

*(
) .Glenn Harper : op. cit., p. 101.   
)*( www.sculpture .org/pert folo/sculpture. into.php.2007.  
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لمشكؿ حيث تعتمد أعمالو عمي تركيب أجزاء مستكحاة مف الجسـ البشرم حيث يعتمد تجريده 
ستطالة إال أنيا تبدك في النياية ككأنيا شرائح ذات سمؾ كذات حكاؼ عمي المبالغة كالحذؼ كاال

حادة إال أنيا تتمتع باالنحناءات كالتقكسات كالتي ينتج عنيا األسطح المنحنية كالتي تتغمب عمي 
الجمكد اليندسي لتمؾ الحكاؼ الحادة كبيذا يككف الفناف قد رفض العبلقة الثابتة بيف عناصره 

فالفناف يسعي مف , لسطكح المناسبة كالحكاؼ التي تعطي نحكتو خاصية إيياميةالتركيبية طبقان ؿ
 خبلؿ أعمالو إلي الحركة كقكة بناء الشكؿ كالتي ينتج عنيا العديد مف الفراغات المتنكعة

نجد تركيب األجزاء المصبكبة مف البركنز اتخذت مساران ( 63)كالمحسكبة بدقة ففي عممو شكؿ 
تدرج في االرتفاع مف اليسار إلي اليميف إال أنيا تتميز بالكثير مف إنشائيا بشكؿ أفقي ـ

اإليحاءات الناتجة عف األكضاع التي يختارىا الفناف لتمؾ الشرائح السميكة كالتي اتخذ منيا كحدة 
تشكيمية تحقؽ معدالن متسعان مف األشكاؿ النحتية كفقان لمنظاـ الفكرم كالتشكيمي لحركتيا في الفراغ 

ب الفراغات البينية مف عناصره التي تؤكد حركة الشكؿ كاالتجاىات المختمفة لحركة إلي جاف
.  أسطح العمؿ المختمفة في تقكساتيا

فنجد أف الفناف قد اعتمد عمي الييئة اليرمية في بناء عممو يتخمميا ( 64)أما في شكؿ  
, ناصر مع بعضيا البعضالمتنكعة األشكاؿ كالناتجة عف تقاطع الع بينيةالعديد مف الفراغات اؿ

فإف الفناف اعتمد عمي خامة البركنز لصبلبتيا باإلضافة إلي , كنظران لطبيعة الشكؿ الميدانية
اعتماد الفناف عمي أسمكب استطالة العناصر المجردة كالممتدة في الفراغ ليحقؽ انطباعان بخفة 

يف الناتجة عف سمؾ شرائح الحجـ المادم لمشكؿ كالتي تؤكدىا الحركة االنسيابية لخطكط التكك
.  البركنز

 

 

 

 

 

 



 136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 63)شكؿ 
                                               Bill Barrett                )*(. بيؿ باريت  -

 .بركنز  -

- 2005. 

- 24×14×9  " 

يكضح العمؿ اعتماد الفناف عمي عناصر بنائية تركيبية مف خبلؿ شرائح ذات سمؾ مف  -
 . البركنز

 

 

 

 

 

                                         

*(
) .www.sclupture .org/pertfolo/sculpture.into.php.2007 
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( 64)شكؿ 
                                              Bill Barrett                   )*( .بيؿ باريت  -

 .بركنز  -

 .ـ2003 -

- 24×14×11 " 

 . يكضح العمؿ أثر التراكب ألجزاء العمؿ المصبكبة مف البركنز إلثراء الشكؿ التجريدم -

 

 

             Alberto Giacometti)*( (1966-1901-سكيسرا)البرتك جياككميتي 

                                         

*(
) .www.sclupture .org/pertfolo/sculpture.into.php.2007 
)*(

Edward Lucie Smith:  Movements in Ait  since 1945.,Thomas & Hudson 

, London , 1975, p. 194.  

-  Jean louis ferr ier : Art of our century the chronicle of western Art –  

1900 to the present  . prent ice Hall Edit ion. New York ,  1988, p.626.  
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فيي أشكاؿ ذات رؤية , امتدادان لحركة تطكر الفنكف القديمة "جياككميتي"تمثؿ نحكت   
كيشكؿ , يترجـ مف خبلليا األفكار األساسية لمفمسفة الكجكدية مف خبلؿ الكسائط النحتية, خيالية

تدة في الفراغ كمتآكمة ككأف يده في تشكيميا الفناف أعمالو مف خامة البركنز في أشكاؿ نحتية مـ
كانت تبحث عف عظاميا تحت الجمد كيستخدـ الكسيط مف الجص كالطيف لصب البركنز فيما 

محدثة في الشكؿ اىتزازان بصريان نتيجة تجاكز , بعد محدثان ىذه التقنيات التي تتفاعؿ مع الضكء
نجد الفناف ال يسعي لتحكيؿ ( 65)قـففي الشكؿ ر, السطح المتآكؿ بقع الضكء كالظبلؿ عمي

الجسـ اإلنساني إلي خامة مجمدة بؿ يجعمو شكبلن متميزان تعبيريان لنقؿ مفاىيمو الفنية لممشاىد 
كيتكسط , حيث يبدك الشكؿ رغـ تآكؿ خامتو إال أنو تكمف بداخمو قكة دفينة مف خبلؿ استطالتو

ة الكسيطة كالتفاعؿ معيا مف خبلؿ رؤيتو ليذا االنطباع الشكمي كالتعبيرم تفيـ الفناف لمخاـ
عف التبلشي كالزكاؿ كالفناء عف  "جياككميتي"المستقبمية لخامة البركنز كالعمؿ بعكس مفيكـ 

جميع األشياء كاألشكاؿ عف طريؽ جعؿ سطح العمؿ في حالة تكتر تنتج عف المممس الخشف 
مف خبلليا الدكر اإليجابي لمتجريد  كنحافة الكتمة التي تبدك في حالة تآكؿ كاندثار كالتي يتضح

عف طريؽ تآكؿ الكتمة كتبلشييا كاستطالتيا كبالتالي نجح الفناف في تفجير اإلحساس بكجكد 
.  د زمنيعفعممية التآكؿ كالتبلشي ليا ب, الزمف كتمؾ ىي فمسفة الفناف في عممية التجريد
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( 65)شكؿ 

 
 Alberto Giacometti                                    )*( . البرتك جياككميتي -

 .ـ1947 -

 بركنز -

يكضح العمؿ اعتماد الفناف عمي خامة البركنز ذات التأثير المممسي المتآكؿ كالمؤكدة  -
 . لفكرة التبلشي كالزكاؿ في أعمالو التجريدية

 
 

)*(: (ـ 1977-1917مصر   ) جماؿ السجينى 
Gamal Alsegeiny                           

                            

نحات مصر البارز مف مجمكعة الجيؿ الثانى فى الفف " جماؿ السجينى"يعد الفناف  
كما تعد تعبيراتو دائما ذات حس كطنى كقكمى , كىك فناف تعبيرل الطابع ذا .المصرل الحديث 

                                         

*(
) .Edward Lucie Smith: Sculpture Since 1945,op.,cit,.p.19. 

.                     ـ 2005ة , سع كالعشريف , القاىرالمعرض القكمى لمفنكف التشكيمية التا)*(   
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ير نافذة كالنافذة , كما تتميز كيتميز أسمكبو بالكتؿ الضخمة ذات الفراغات الغ. أسمكب تجريدل 
. أسطح أعمالو بالمبلمس الخشنو 

كالذل يعد مرجعية كنمكذجا لكضعية جمسة ( 66)كفى تمثالو الشيير األمكمو شكؿ       
الفبلحة المصرية , كالذل يظير بو قكة اإلحتكاء مف خبلؿ إحتكاء الكتؿ لبعضيا البعض معبرا 

. ائو عمى خامة البركنز ذات التأثيرات المممسية الخشنة بيذا عف كضع األمكمة مستعينا فى بف
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( 66)شكؿ 

 
                                     )*(  جماؿ السجينى -

 .أمكمو -

 سـ 35×37×40 -

 بركنز -

لجمع بيف األسمكب التعبيرل  كاألسمكب التجريدل مف خبلؿ إحتكاء الكتؿ يكضح العمؿ ا -
 . لبعضيا البعض

 
:  مة الحديدخا -2

                David Smith            )*( (1965-1906-أمريكا )ديفيد سميث 
                                         

.                       ـ 2005سع كالعشريف , القاىرة , المعرض القكمى لمفنكف التشكيمية التا)*(    
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ذات الطبيعة التجريدية اليندسية كالتكعيبية كالسريالية بالضخامة  "سميث"تمتاز أعماؿ  
كالصرحية كيعتمد في بنائيا عمي خامة الحديد كالخردة كاأللكاح كاألسبلؾ باإلضافة إلي خامة 

.  ديد الصمب النقي المقاكـ لمصدأالح

كمع بداية الستينات اعتمد عمي عنصر التركيب كاتجاه جمالي في تجميع كلحاـ  
حيث أعتبر المجسمات النحتية المجردة كالمكعب كاألسطكانة كمتكازم , مجسماتو النحتية

أم  Cupy المستطيبلت مفردات تشكيمية لبناء سمسمة مف أعمالو التجريدية كالتي أطمؽ عمييا
كىك أحدل أعمالو الصرحية كالذم اعتمد في بنائو عمي استخداـ ( 67)المكعبات كما في شكؿ 

األلكاح المعدنية مف الصمب المقاكـ لمصدأ كالمعركؼ بالصمب اإلنشائي مستخدمان تقنية المحاـ 
حصكؿ المعدني إلي جانب مجمكعة مف التقنيات المستخدمة في تشكيؿ المعدف كالثني كالقطع لؿ

كلمفناف فمسفتو , عمي المفردات التشكيمية ذات الخصائص اليندسية لبناء المكعبات المعدنية
الخاصة في عرض أعمالو في اليكاء الطمؽ حيث تتمكف بمكف الطبيعة حيث تمتص ىذه األشكاؿ 

.  كؿ ما يحيط مف بيا مف أشجار كتبلؿ كمناظر طبيعية كضكء الشمس كاأللكاف المحيطة بيا

( 68)تخداـ أما األلكاف كما في شكؿ برع الفناف في معالجة أسطح مجسماتو باسكما  
إلي جانب إنتاج بعض األعماؿ النحتية , (70)قاء عمي لكف الصدأ كما في شكؿ كاإلب( 69)

باستخداـ الشرائح المعدنية ذات التقكسات في اتجاىات مختمفة إال أف أىـ ما يميزىا أف الفناف 
النكعية مف األعماؿ عمي الشرائح المعدنية كشرائح ثنائية األبعاد كيصؿ إلي  يعتمد في بناء ىذه

إلي جانب أف لمفناف , (71)ثنييا أك تركيبيا كما في شكؿ  البعد الثالث مف خبلؿ إما تقكسيا أك
مجمكعة مف األعماؿ أشبو ما تككف بالرسـ في الفراغ مف خبلؿ تكظيؼ مجمكعة متداخمة مف 

ببعض الخامات التي يطعـ بيا الشكؿ  استعانتولشرائح أحيانان إلي جانب الخطكط كالكتؿ كا
مستعينان ببعض التقنيات مف تقطيع كلحاـ ( 72)الحجارة أك الرخاـ كما في شكؿ كأجزاء مف 

سميث كاحدان مف الفنانيف الذم يعكس  ديفيدكتجميع كأكسدة كتمكيف المعدف كبالتالي يعد الفناف 
.  ة لمشكؿ النحتي كمدم ارتباطيا بالمضمكف التعبيرممفاىيمو الفنية الخاص

                                                                                                                     
)*( Edward Lucie smilh: sculpture since 1945,op. cit. ,p.47,48.  

-  Jean Louis ferrier: op.cit .,p.108,542.  

-Milton w.Brown : op.cit .,p.508.  
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( 67)شكؿ 

 
                                          David smith                 )*(. ديفيد سميث  -

 .ـ1963 -

 . حديد مصقكؿ -

- 11×5 ”  

ة كالمجمعة مف مفردات يكضح العمؿ اعتماد الفناف عمي التركيب لعناصره المجرد -
.  ىندسية أكلية مف خامة الحديد

 

 

 

                                         

*(
) .Jams J.Kelly: op.cit.,p.74.  
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( 68)شكؿ 

 
                                         David smith                     )*( .سميث ديفيد -

 .ـ1963 -

 . حديد مطمي بالمكف األصفر كاألحمر -

- 94×106×85 ”  

.  يد الممكنة إلثراء الشكؿ التجريدميكضح العمؿ اعتماد الفناف عمي شرائح الحد -

 

 

 

 

                                         

*(
) .Karen wilken: op.cit.,p.94.  
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( 69)شكؿ 
                                          David smith                    )*( .سميث  ديفيد -

 .ـ1961 -

 . حديد مطمي باألسكد كاألبيض -

- 100×53×48  " 

بيض كاألسكد مف يكضح العمؿ اعتماد الفناف عمي فكرة التضاد الناتج مف المكف األ -
.  خبلؿ تراكب شرائح الحديد إلثراء الشكؿ التجريدم

 

 

 

                                         

*(
) .Karen wilken: op.cit.,p.64.  
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( 70)شكؿ 
                                          David smith                   )*(. سميث  ديفيد -

 .ـ1962 -

 .حديد  -

- 86×49×13 "  

بة فراغيان إلثراء شكمو يكضح العمؿ تعمد إبقاء لكف الصدأ عمي شرائح الحديد المرؾ -
.  التجريدم

 

 

 

                                         

*(
) .Karen wilken: op.cit.,p.73.  
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( 71)شكؿ 
 

                                          David smith                    )*(. سميث  ديفيد -

 .ـ1961 -

 .حديد مطمي -

- 94×84×76 "  

 يكضح العمؿ اعتماد الفناف عمي التقكسات لشرائح الحديد لزيادة الفعالية الفراغية في -
.  عممو التجريدم

 

 

 

                                         

*(
) .Karen wilken: op.cit.,p.73.  
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( 72)شكؿ 

 
                                          David smith                 )*( .سميث  ديفيد -

 .ـ1932 -

 . حديد كأسبلؾ ممكنة كخشب -

- 37×16×7  " 

يكضح العمؿ اإليقاع المتنكع الناتج عف استخداـ خطكط كشرائح ككتؿ معدنية في  -
.  ريدمتشكيؿ فراغي تج

                                                .Richard sera )*(( 1939-أمريكا)ريتشارد سيرا 

                                         

*(
) .Karen wilken: op.cit.,p.19.  
)*(

Tashen: 20
th

 centry American museum ludwig co logen,Benedikt  tashen 

verdoage Gmbh ,  New york, 1996, p. 678-679.  
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فقد اتخذ مف أنابيب النيكف المضاءة , المبكرة أشبو بالرسـ في الفراغ "سيرا"تعد منحكتات  
استخداـ  كسيمة لتشكيبلتو الخطية التي تحيط بيا كميض جكم ثـ اتجو إلي الجريد عف طريؽ

الشرائح الفكالذية الثقيمة في مرحمة متطكرة مف أعمالو كالتي تبدك ذات طابع معمارم ىندسي 
.  تمتاز بالصرحية كاالستقبللية في كجكدىا في الفراغ

كمع بداية الستينات اعتمد عمي عنصر التركيب كاتجاه جمالي في تجميع شرائحو ذات  
.  عمي اإلبقاء عمي لكف الصدأ لمحديدالطابع اليندسي مف الصمب السميؾ كعمؿ 

كالذم اعتمد في بنائو عمي تجاكر أربعة شرائح ( 73)شكؿ ( مكعب)ففي عممو المسمي  
مسطحة بشكؿ مائؿ تخمؽ بينيا فراغان كرغـ اعتماد سيرا في منحكتاتو عمي السطح المستكل 

نتيجة كضعيا , مختمؼالمحايد مف جية فاعميتو الفراغية إال أنو يعتبر مسطحاتو ذات تأثير 
كتعد تمؾ أبسط الطرؽ لمكصكؿ بالشرائح ثنائية األبعاد , التركيبي الذم يتخذه الشكؿ في النياية

اعتماد سيرا ( 74)ت الطريقة الكحيدة فنجد في شكؿإال أنيا ليس, إلي شكؿ نحتي ثبلثي األبعاد
الكاحدة يعد شكؿ نحتي فيذا التقكس في حد ذاتو لمشريحة , عمي تقكس شريحتيف بينيما  فراغ

مستقؿ بذاتو حيث لـ تعد تمؾ الشرائح الفكالذية ذات األسطح المستكية محايدة مف جية فاعميتيا 
.   الفراغية
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( 73)شكؿ 
                                           Richard serra               )*( .ريتشارد سيرا -
 .  ـ1968 -

 . دشرائح حدم -

يكضح العمؿ اعتماد الفناف عمي شرائح الحديد الصمب ذا السطح المستكم كالمحايدة في  -
 . فعاليتيا الفراغية كنمكذج ألسمكبو التجريدم

 

 

 

 

 

                                         

*(
) .Edwardo Paolozzi: op.cit.,p.22. 
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( 74)شكؿ 
                                           Richard serra         )*( .ريتشارد سيرا -
 .  ـ1985 -

 . حديد -

 . سـ  5×ـ11×ـ3.5 -

يكضح العمؿ أثر زيادة الفعالية الفراغية لمشكؿ الناتجة عف تقكس شرائح الحديد كنمكذج  -
 . ألسمكبو التجريدم

 

 

 

                         Alexander Leberman )*( (1912-ركسيا)الكساندر ليبرماف 

لصرحية عمي خامة الصمب النقي حيث تعتمد أعمالو عمي ا "ليبرماف"تعتمد تشكيبلت  
التي اتخذ فييا مف شكؿ الشريحة االسطكانية المفرغة كحده كنظران الىتمامو بالنحت الخارجي 

                                         

*(
) .Edward Lucie smith : sculpture since 1945, op.cit.,p.104. 
)*(

Glenn Harper: op.cit .,p.92-93.  
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حيث , كذلؾ لغياب المفيكـ المادم لمكتمة, بنائية ألشكالو ككجد فييا القدرة عمي زيادة أثر الفراغ
 ركيبية كىيئة أشكالوكأكضاعيا التيعتبر الفراغ مادتو البنائية كالتي تأكد مف خبلؿ حركة العناصر 

. الكمية

نجد اعتماد الفناف في بنائو عمي شرائح الصمب النقي الممكف ( 75)ففي الشكؿ  
كاىـ ما يميز اسطكانات ليبرماف أنيا ذات مقاطع مائمة كحادة كمتنكعة في حجكميا , االسطكانية

ة اعتماد الفناف في كأطكاليا كقد اتخذىا ككحدات بنائية في شكؿ يتمتع بالرشاقة كالحيكية نتيج
المحدد مساراتيا مف خبلؿ حركة العناصر االسطكانية الشكؿ , بنائو عمي حركة الشكؿ ككؿ

نتيجة تغير حجكميا كأكضاعيا كاتجاىاتيا المتنكعة في الفراغ إلي جانب اختياره لؤللكاف الساخنة 
( 76)في الشكؿ رقـ كؿ مع بيئتو فنجدإال أف الفناف يؤمف بقاعدة تجانس الش, في معظـ أعمالو

اختيار لكف الشكؿ متجانسان مع لكف البيئة المحيطة بو مما يثير في المشاىد أحساسان بقكة كسرعة 
كف االستعانة بالمكف الساخف الممفت لبلنتباه دالحركة الناتجة عف الكحدات االسطكانية كحركتيا 

.  كما في معظـ أعمالو
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( 75)شكؿ 
                           Alexander Leberman              )*( .ليبرمافالكساندر  -
 . حديد مطمي -

 . متر 3.7×3.7×7.6 -

يكضح العمؿ اعتماد الفناف عمي شرائح الصمب المفرغة كالممكنة كاالسطكانية الشكؿ  -
 . ذات القطاعات المتنكعة كأسمكب تركيبي ألعمالو التجريدية

 

 

 

 

 

 

 

                                         

*(
) . .Glenn Harper: op.cit.,p.96  
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( 76)شكؿ 
                           Alexander Leberman           )*( .الكساندر ليبرماف -
 . حديد  -

 . متر  5×7.5×7.9 -

يكضح العمؿ اعتماد الفناف عمي حركة العناصر الفراغية الناتجة عف تراكب ذا تجانس  -
 . مع البيمة المحيطة

 
 
 
 
 

)*(: ( -1970العربية السعكدية    المممكة) عكضو الزىرانى 
Awda Alzhrany              

                                         
فى أسمكبو التجريدل عمى عنصر التركيب فى تجميع " عكضو الزىرانى"يعتمد الفناف  

الذل يجمع بيف الشرائح العاكسة كالممكنة فى ( 77)شرائحو المعدنية الرقيقة , كما فى شكؿ 
. أجزاء منيا 

                                         

*(
) . .Glenn Hamper: op.cit.,p.97  

                                                           .ـ 2003صالكف الشباب الخامس عشر , القاىره , *(
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كؿ يعبر عف ىيئة شبو إسطكانية ذات منحنيات عضكية كتنتيى فى أجزاء منيا كالش       
بشرائح شبو ىندسية مختمفة اإلتجاىات حكؿ الجسـ اإلسطكانى , كما تتضح براعة الفناف فى 
معالجة سطح المجسـ بإستخداـ األلكاف كاإلبقاء عمى لكف الخامة العاكسة فى أجزاء كثيرة مف 

إعتماده عمى تقنية الثنى كالقطع كالربط لمسيطرة عمى الخامة ثنائية ىذا إلى جانب . الشكؿ 
 .األبعاد كالحصكؿ مف خبلليا عمى مجسـ ثبلثى األبعاد 
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( 77)شكؿ 

                                      )*( عكضو الزىرانى -
  .ـ 2003 -

  شرائح معدنية -

 . لشرائح المعدنية الرقيقة ا أثر أسمكب التركيب فى تجميعيكضح العمؿ  -

 
 
 
 

 

:  خامة األلمكنيكـ  -3

                                         

                                                           .ـ 2003صالكف الشباب الخامس عشر , القاىره , )*(
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                                                  Sol le witt )*(( 1928-أمريكا)سكؿ لكيت 

" الفكرة أساس العمؿ" بالبساطة الشكمية كتعتمد عمي مفيكـ  "لكيت"تتميز أعماؿ  
جراء جميع الخطكات كالقرارات بشأف إنجاز العمؿ كالمحرؾ األكؿ لبنائو حيث يقكـ الفناف بإ

إلي جعؿ الفكرة عمبلن مثيران لعقمية  "لكيت"فييدؼ , كتأتي عممية التنفيذ في مرتبة ثانية, مقدمان 
المشاىد كالتي يعتبرىا أساس إدراؾ العمؿ الفني كينشأ أعمالو المجسمة عمي شبكية مربعة في 

, لي التقسيـ كالمقاييس الرياضية التي يتخذىا أساسان لمتككيفعبلقات عقمية تبادلية منكعة قائمة ع
يرتبط عنصر الفراغ عند لكيت باألشكاؿ اليندسية المجسمة كالمكعب كمتكازم المستطيبلت 

كقد ساعده عمي ذلؾ خامة األلمكنيكـ التي تتميز بالخفة , بكاسطة اإلطار الثبلثي األبعاد
اختيار الخامة لبناء ىذه المجسمات لبساطتيا كحيادىا يرل أنو يجب , كالصبلبة في نفس الكقت

التاـ حتى ال يككف ليا أثر عمي رؤية المشاىد أك تعكقو عف إدراؾ الفكرة التي تسمك إلي أف 
.  تصبح اليدؼ في بناء العمؿ الفني

لو خامة االلكمنيكـ لتككف كسيطان فكريان إلنشاء  "لكيت"الذم اختار ( 78)كفي الشكؿ رقـ  
ء قائمة عمي مسطح شبكي ىذه األجزاء أما أف تككف مكعبة كأما أف تككف متكازم أجزا

كيمكف أف تككف تشكيبلت خطية تعتمد عمي  ةتمستطيبلت ككذلؾ يمكف أف تككف مجسمة مصـ
ااألضبلع فقط كتكضع كفقان لنظاـ تشكيمي بنائي جعؿ المربعات متعددة الييئة رغـ إقامتيا عمي 

ثابتة لبناء حجكـ   Moduleفيي تقكـ عمي كحدة قياس عددية  كاحدة مساحة حتمية كفراغية 
.  حيث يتعادؿ الشكؿ الفراغي لممجسـ مع الحجـ المادم لمكتمة المجسمة, في عبلقات متغيرة

ىذه االحتماالت الشكمية ذات العبلقات البنائية تحمؿ أساسا رياضيان كتدعك المشاىد إلي  
ىذه العبلقة التي , مف خبلؿ عبلقتيا الرياضية, دراؾ الكمي لمشكؿالتأمؿ كالتفكير العقمي في اإل

كلكي يؤكدىا قاـ بطبلء الشكؿ بالمكف األبيض عمي قاعدة ,إلييا عف طريؽ الخامة" لكيت"تكسط
.  رمادية المكف ليحد مف الخكاص الحسية لمخامة كيجعؿ منيا كسيطان إنشائيان فقط

 

 

 

                                         
)*(

Colin Noy lov: Contomporary Art ist s ,Thrd Edit ion , st . , James press . 

Chicago, New York ,  1989, p557-558. 

-  Ray fanlkner & E. Ziegfeld :Art to day , Halt  Rinehert  & winston, New 

york. 1968. p.478.   
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( 78)شكؿ 
                                                  Sol le witt                 )*(. سكؿ لكيت -
 .ـ1966 -

 . الكمنيكـ  -

 . سـ 399×399×51 -

يكضح العمؿ أثر  اختيار خامة األلكمنيكـ سكاء ذات الشبكية الخطية أك الكتؿ المكعبة  -
 .إلثراء الشكؿ كالذم يعد كنمكذج ألسمكبو التجريدم

 

 

 

                               Robert Murray )*( (1936-بريطانيا )ركبيرت مكرام 

                                         

*(
) . .Alex potts : op.cit.,p.289. 
)*(

Glenn Harper: op.cit .,p.112.   
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عمي الشرائح ثنائية األبعاد كتشكيميا عف طريؽ إما الثني أك  "مكرام"يعتمد أسمكب الفناف  
التقكس كصكالن لمبعد الثالث إلي جانب اعتماد الفناف عمي االستعانة بخامة االلكمنيكـ كذلؾ 

كؿ ألقصي درجات التقكس كالثني إلي جانب التراكيب عف طريؽ لسيكلة طكاعيتيا لمكص
كنظران ألف أعماؿ الفناف ذات طابع ميداني كحدائقي كتتميز بالصرحية كالضخامة فقد , البرشمة

لجأ الفناف ليذه الخامة التي تتميز بالخفة كالرشاقة إلي جانب االستعانة باأللكاف الصريحة 
الذم يتميز بتككينو األفقي كالتي تبدك كفيو ( 79)م الشكؿ فؼ, كالساخنة التي تميز أعمالو

الشريحة في تقكسات كانحناءات في اتجاىات مختمفة كالتي اعتمد في بنائو عمي تركيب األجزاء 
عد نتيجة بفكؽ بعضيا البعض عف طريؽ تثبيتيا بطريقة البرشمة إلي جانب كضكح العمؿ 

الذم تميز بمكنو األحمر كتبدك كثناياه عنيفة إلي ( 80)أما الشكؿ رقـ , المكف األصفر طبلءه ب
تجكيؼ فراغي معمؽ كرغـ  كيبدك كمف تركيبو أف مككف مف شريحتيف بحجـ كبير بينيما, حدان ما

كمف الكىمة األكلي ككأف الفناف يشكؿ خامة االلكمنيكـ  ضخامة العمؿ كصراحتو أال أنو تبدك
.  الكرقي بسيكلة كيسر ناتجة عف طكاعيتيا ذات الحس 
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( 79)شكؿ 
                                      Robert Murray              )*( .ركبيرت مكرام -
 . الكمنيكـ مطمي  -

 . متر 6.5×4.6×1.8 -

يكضح العمؿ اعتماد الفناف عمي شرائح األلكمنيكـ الممكنة مف خبلؿ تقكسيا كثنييا  -
 . راء الشكؿ التجريدمكتجميعيا كتراكبيا إلث

 

 

 

 

                                         

*(
) . .Glenn Harpre : op.cit.,p.115.  
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( 80)شكؿ 
                                      Robert Murray                )*( .ركبيرت مكرام -
 . الكمنيكـ مطمي  -

 . متر 1.1×3.3×3 -

يكضح العمؿ أثر التقكسات العنيفة إلي جانب التجكيؼ الناشئ عف تركيب شرائح  -
 . كؿ التجريدماأللكمنيكـ إلثراء الش

 

.  الخامة ككسيط يجرد الشكؿ مف كثافتو المادية: ثالثا

:  الخامات الشفافة-1

                                         

*(
) . .Glenn Harpre : op.cit.,p.113.  
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  Naum Gabo                          . )*( (1977-1890-ركسيا)ناعكـ جابك  

حيث اعتبركا , أحد الركاد البنائييف الذيف نادكا بأىمية الفراغ كعنصر تشكيمي "جابك"يعتبر 
أعمالو النحتية  "جابك"كقد نفذ , في ذاتو كليس جزءان مف الفراغ الككني المحيطالفراغ مادة 

مؤكدان عمي عنصرم الفجكات كاألشكاؿ المجكفة كما اعتبر النحت تعبيران عف الضغط 
كاالقتراب مف جكىر المفاىيـ العممية كاف بمثابة  "لجابك"كلعؿ البحث المستمر , الخارجي

ـ بتجاربو الخاصة في الخامات المختمفة كااللكريمؾ كالببلستيؾ الدافع الذم حثو عمي القيا
عناصر يمكف خبلليا تحقيؽ  "جابك"كخيكط النايمكف الشفاؼ كالشرائح المعدنية حيث اعتبرىا 

مفيكمو عف الفراغ مف خبلؿ شفافيتيا التي تتيح الفرصة لرؤية الشكؿ مف الداخؿ كالخارج 
.  ببل مادية كتكسب األشكاؿ اإلحساس, في آف كاحد

الذم اعتمد في بنائو عمي خامة االكريمؾ الشفاؼ كخيكط ( 81)كفي عممو شكؿ  
في التعامؿ  "جابك"كقد برع , النايمكف معبرة عف ال مادية المادة كمؤكدة عمي مفيكمو الفراغي

مع ىذه الخامات بكافة األساليب كالتقنيات مف قطع لخامة االكريمؾ الشفاؼ كتخريز حكافيا 
مسافات متساكية كنسج خيكط النايمكف الشفاؼ في إيقاعات محكرية متداخمة كمتجمعة  عمي

مما نتج عنو مجمكعة سطكح في حالة التكاء في , في مراكز محكرية مختمفة داخؿ الشكؿ
اتجاىات متعددة كذات طبيعة إشعاعية جية الحكاؼ الخارجية لمشكؿ كالذم يتككف ىيكمو 

.  لت حجكميا الداخمية مف خبلؿ نظاـ حركي لخيكط النايمكفاألساسي مف كتمة فراغية شؾ

كالذم يعتمد عمي تقنية التركيب عف طريؽ التعشيؽ لشرائح االكريمؾ ( 82)أما شكؿ  
كفيو , الشفاؼ ككميا في اتجاىات رأسية مطعمة في بعض أجزائيا بخامة الببلستيؾ المصمتة

قيؽ عنصر الزمف مف خبلؿ تتبع يتضح قدرة جابك مف خبلؿ مفيكمو عف الفراغ في تح
حركة الضكء عمي أسطح كحكاؼ خامة االكريمؾ الشفاؼ كاالنتقاؿ خبلؿ الفراغات البيئية 

                                         
)*(.Steven A Nashand Jorn MerKert : Naum Gabe Sixty years of 

constrfractevism, Teneres publishing C.o New York 1981.  op.cit ., p. 20-

30-37.  

-  Robert myron and abaner sundell :  Modern art in America ,  crom well 

.collter,  New york, 1971, p.9.  

Nichalos Rouks : sculpture in plaslis  ,watscon Gopt ill,  New york, 1978, 

p.10.    
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دراؾ مجمكعة مف اإليقاعات لمحجكـ الفراغية التي يمكف رؤية داخميا  لمخطكط الضكئية كا 
.  كخارجيا في آف كاحد
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( 81)شكؿ 
                                               Naum Gabo             )*( .ناعكـ جابك -
 . ـ  1937 -

 .اكريمؾ كخيكط شفافة  -

 .  57.3قطر  -

يكضح العمؿ اعتماد الفناف عمي خامة األلكريمؾ الشفاؼ كالخيكط الشفافة لتأكيد مفيكمو  -
 . الفراغي الذم يجرد الشكؿ مف كثافتو المادية

 

 

 

 

 

                                         

*(
) . .Herbart Read : op. cit., p. 107  
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( 82)شكؿ 
                                               Naum Gabo                 )*( .ناعكـ جابك -
 . ـ  1923 -

 .اكريمؾ شفاؼ كمعتـ كخشب كمعدف  -

 . متر 1.4ارتفاع  -

يكضح العمؿ اعتماد الفناف عمي التراكب لشرائح األلكريمؾ الشفاؼ لمتأكيد عمي الحجكـ  -
.  رؤتييا داخؿ كخارج الشكؿ في آف كاحد الفراغية التي يمكف

                                       Bruce Beasly )*((  1939-أمريكا)بركس بسمي 

                                         

*(
) . .Alex Potts : op. cit., p.108  
)*(

.Mann Heim: Bruce Beasley, Pearl River, Ltd,  Hong Kong.1995, p.25-

31.  

-  Glenn Harper: op.cit.,  p. 20.  
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مف أكثر الفنانيف الذيف اىتمكا بتجريب التكنكلكجيا الحديثة كاالستفادة  "بسمي"يعد الفناف  
منيا مدل اىتمامو لتحقيؽ المفيكـ مف التطكر العممي لتحقيؽ أعمالو المتنكعة كالتي يتضح 

كما أف أعمالو يغمب عمييا الطابع الصرحي حيث تككف الخامة , الفراغي عف طريؽ الشفافية
منيا , كالشكؿ كالمحتكل كسائط لتحقيؽ مفيكمو الذم نجح في التعبير عنو بصكرة متنكعة

الضخمة ذات  استخدامو لتقنية الصب بخامة االكريمؾ الشفاؼ التي أدت إلي جعؿ كتمو
.  الحجكـ الفراغية فاقدة لكثافتيا المادية أماـ شفافيتيا 

تقنية  "بسمي"استخدـ فييا , كالذم يعد كاحدان مف سمسمة أعمالو( 83)ففي الشكؿ رقـ  
الصب بخامة االكريمؾ الشفاؼ لكتمتو المشكمة بطريقة عضكية ذات تحدب كتقعر ألسطحيا 

ؿ حركة متمكجة ذات فعالية فراغية مف خبلؿ امتصاص التي استغميا الفناف إلكساب الشؾ
كانعكاس الضكء الساقط عمي سطح العمؿ األممس الشفاؼ كاختراقو لو بقكة مختمفة نظران 

عكس , أفقية لتغير حجـ العمؿ ما بيف منطقة كأخرل إال أنيا تبدك في النياية ذات استطالة
إال أنو يصعب اختراؽ , فافة ذا أثر قكمكالذم تبدك منو الكتمة الش( 84)ما يبدك في الشكؿ 

كزاد مف ىذه الخاصية التمكجات الحادة التي صاغيا , الضكء ليا كما في العمؿ السابؽ
 أال أنو في النياية يبدك ككأنو أحد األشكاؿ البمكرية الشفافة الفناف حكؿ أسطح العمؿ ككؿ

كرسكخيا  الة النحتية ثقمومف خبلؿ شفافية الخامة فييا أف يفقد الكت "بسمي"كالتي نجح 
.  كجعميا متحررة مف قيكد الجاذبية األرضية فاقدة كثافتيا المادية كمتجانسة مع الفراغ
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( 83)شكؿ 
                                                Bruce Beasly      )*( .بركس بسمي -
 . ـ  1968 -

 .اكريمؾ شفاؼ  -

 .  سـ  86ارتفاع  -

ضح العمؿ اعتماد الفناف عمي تقنية الصب بالخامات الشفافة فيبدك الشكؿ ذا حجـ يك -
 . فراغي فاقدان لكثافتو المادية

 

 

 

 

 

                                         

*(
) .Mann Heim : op.cit.,p.136.      
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( 84)شكؿ 
                                                Bruce Beasly       )*( .بركس بسمي -
 . ـ  1972 -

 .اكريمؾ شفاؼ  -

 .  سـ  61ارتفاع  -

العمؿ اعتماد الفناف عمي األشكاؿ البمكرية الشكؿ في تحقيؽ الحجكـ الفراغية  يكضح -
 . الفاقدة لكثافتيا المادية أماـ شفافية العمؿ

 

:  الخامات المصقكلة -1

                   Arnoldo pomodoro )*( (1926-ايطاليا)ارنكلد بكمكدكرك 
                                         

*(
) .Mann Heim : op.cit.,p.98.     
)*(

Mazzotta Editore: Sculprare by Arnoldo pomodoro, Buana Parte,  

Milano< 1974,P.56-60-61. 

-  Robert Maillard: Po.cit. ,p.252.   
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نتيجة , ة إلي دقة تفاصيميا الداخميةالنحتية بالضخامة باإلضاؼ "بكمكدكرك"تميزت أعماؿ  
تأثره بدراسة اليندسة المعمارية إذ تعتمد منحكتاتو عمي الشكؿ الخارجي ذا األسطح المصقكلة 

كالمفتكحة لتكشؼ عف مجمكعة مف العناصر الداخمية ذات التفاصيؿ الدقيقة كالمتنكعة 
.  كالمعقدة في أشكاليا كمبلمسيا

مف األشكاؿ الصرحية التي تأخذ ىيئة الشكؿ الكركم ثـ  مجمكعة "بكمكدكرك"كقد أنتج  
قاـ بإجراء عمميات الصقؿ ألسطحيا حتى يتحكؿ المعدف مف حالة الغفؿ إلي حالة النقاء 

كيحرر كتمة , كاالنعكاسية  لمضكء الساقط عمييا كيحكليا إلي عناصر تتفاعؿ مع الفراغ
.  م عميو فعبلن أعمالو مف كثافتيا المادية فتبدك أخؼ كزنان مما ق

كىك ضمف سمسة أعماؿ تحمؿ نفس االسـ ككميا ( 85)شكؿ " الكرة" ففي عممو المسمي 
كالشكؿ يمثؿ في ىيئتو كرة كبيرة الحجـ أشبو , منفذه بخامة البركنز مستخدمان تقنية الصب

بالكرة األرضية كتبدك األسطح الخارجية لمشكؿ عمي درجة عالية مف النعكمة مف خبلؿ 
كالتي أضفت إلي العمؿ بعدان فراغيان يتميز بالعمؽ مف خبلؿ قدرتيا , ممية الصقؿإجراء ع

كبالتالي فقدت كتمة الشكؿ حدكدىا , عمي عكس الضكء كامتصاص صكرة البيئة المحيطة
.  أماـ الفراغ المحيط

كما تكشؼ ىذه األسطح عف مجمكعة مف التفاصيؿ الداخمية ذات العبلقات التشكيمية  
ف خبلؿ كالتي تؤدل إلي إحداث تأثير فراغي ـ, لمتداخمة مع بعضيا البعضالمعقدة كا

.  في كتمة الشكؿالتكافقات الضكئية كالظمية 
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( 85)شكؿ 
                          Arnoldo Pomodoro               )*(. ارنكلد بكمكدكرك -
 .بركنز -

 . متر 3.3قطر  -

لؤلسطح كما نتج عنو مف العمؽ الفراغي الناتج عف  يكضح العمؿ االختراؽ الحسي -
 . صقؿ الخامة

 

 

                           David Smith)*(( 1965-1906-أمريكا)ديفيد سميث 

بالضخامة كالصرحية كاالستقبللية في كجكدىا في الفراغ كيعتمد  "سميث"تمتاز أعماؿ  
ات مكمع بداية الستيف" Stainless steel"بنائيا عمي استخداـ الصمب النقي المقاكـ لمصدأ 

                                         

*(
) .Glenn Harper: op.cit.,p.129  
)*(

.Karen wilkin ,op. cit .,p.80 .  

-  Jean Kaus Ferrier : op. cit ., p. 108   
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حيث اعتبر , اتو النحتيةـاعتمد عمي عنصر التركيب كاتجاه جمالي في تجميع مجس
المجسمات اليندسية األكلية كالمكعب كمتكازم المستطيبلت كاألسطكانة مفردات تشكيمية 

التي يصفيا أم المكعبات ك cubyلصياغة سمسمة مف أعمالو التجريدية التي أطمؽ عمييا 
.  بأنيا تدرؾ مف خبلؿ ضكء خفيؼ كيفضؿ أف يككف ضكء طبيعي كضكء الشمس

يتضح فيو كيفية جعؿ أسطح نحكتو الصرحية المصنكعة مف ( 86)ففي عممو شكؿ  
الصمب النقي كسيمة تعبيرية كتشكيمية بتفاعميا مع الضكء الطبيعي فيضفي عمييا بعدان 

بأشعة الشمس كالسحب كالغيكـ كانعكاسيا عمي أشكاليا التي تعبيريان متغيران مع تمكف السماء 
.  يكسبيا صفة فراغية بفقدىا كثافتيا المادية كتعايشيا مع الفراغ المحيط

الذم يتضح مف خبللو معرفة الفناف بالخصائص التشكيمية ( 87)ككذلؾ في عممو شكؿ 
بإكساب سطح المعدف لممعدف حيث استطاع تكظيؼ جميع إمكاناتو لتحقيؽ أغراضو الفنية 

نكعان مف التكتر بإجراء عممية الكشط األكلي كتككف بالتالي ذا فاعمية مع الضكء الساقط 
عمييا تمؾ الفاعمية التي تعطي اإلحساس باالنعكاس كالتكىج كاالىتزازات البصرية التي تخرج 

ىذه مف سطح المعدف كتؤدل إلي زيادة عمؽ الحجكـ في حركة شبو عشكائية تتمكج عمي 
كما تؤدم إلي فقداف تمؾ الحجكـ لكثافتيا المادية كتحررىا مف قيكد الجاذبية , األسطح
.  األرضية
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( 86)شكؿ 
                                             David Smigh              )*( .سميث ديفيد -
 ـ 1964 -

 . حديد مصقكؿ -

- 112×58×40 " 

ية الفراغية الناتجة عف التكترات المممسية كتفاعميا مع الضكء الساقط يكضح العمؿ الفعاؿ -
 . عمييا

 

 

 

 

                                         

*(
) .Keren wilkin : op.cit.,p.81.  
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( 87)شكؿ 
                                             David Smigh                )*(. سميث ديفيد -
 ـ 1963 -

 . حديد مصقكؿ -

- 96×73×22  " 

تقنية الكشط اآللي لسطح المعدف كتفاعمو  يكضح العمؿ الفعالية الفراغية الناتجة  عف -
 . مع الضكء الساقط عميو

 

:  الخامات الخطية -2

                       Jose De Rivera )*( (1904-أمريكا)خكسيو دم ريفيرا 

                                         

*(
) .Keren wilkin : op.cit.,p.98.  
)*(

.Michel seupher: Die plast ic unsers Johr Hundert worter Buch der 

Modern plast ic , M. Du Mant Schau boy, Koln ,  1959, p.192.  

-  Joshua C. Taytar: the fine Arts in America , chicago, New york, 1972, 

p.223.   
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لنفسو مف التشكيبلت الخطية المنحنية كسيطان لتحقيؽ فكرة  "ريفيرا"اتخذ  1930منذ عاـ  
حيث ينعكس الضكء عمي سطحيا , ة الحديد كااللكمنيكـ كالنحاسالفراغي معتمدان عمي خاـ

فيكسب البناء الخطي اإلحساس , المصقكؿ البلمع في نظاـ حركي مستمر في أقكاس متصمبة
كفقداف اإلحساس بكزف ككثافة خامتو أماـ الفراغ المحيط بو , بشفافية الشكؿ كحركتو في الفراغ

.  كالمحصكر عبر حركتو

" عممو المسمي المعدنية بالرشاقة كالدقة المتناىية ففي "ريفيرا", تكتتمتع منحكتا 
كالذم استخدـ فيو الحديد كالصمب النقي في تشكيؿ نحتي متحرؾ في ( 88)شكؿ " استمرارية

كما أف الشكؿ في , ممفكفة حكؿ نفسيا في اتصاؿ دائـ لحركتيا" عقدة" الفراغ في صكرة أنشكطو 
بإحداث انعكاسات ضكئية تزيد , لضكء بسطحو األسطكاني األممسامتداده الحركي يتفاعؿ مع ا

مف خبلؿ التنكع الذم أحدثو بقطر  "ريفيرا"كالتي أكدىا , مف اإلحساس بحركة الشكؿ المستمرة
األسطكانة الخطية المستخدمة في التشكيؿ حيث يزداد سمكيا ثـ يضيؽ تدريجيان إلي أف يصؿ 

.  إلي ما كاف عميو 

نابعان مف التتابع الحركي لمخط المنحني كعبلقتو  "ريفيرا"رة في منحكتات إف مصدر اإلثا 
.   بالفراغ كتحقيؽ اإلحساس بضئالة الجسـ المادم لمشكؿ ككثافة الخامة أماـ الفراغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 176 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 88)شكؿ 
                                    Jose D.e Rivera          )*( .خكسيو دم ريفيرا -
 ـ 1956 -

 . حديد مصقكؿ -

 . سـ  45ارتفاع  -

 . يكضح العمؿ استمرارية التتابع الحركي لمخط المنحني كعبلقتو بالفراغ -

 

 

                                       Anthony Caro  )*(( 1922-إنجمترا)أنتكني كارك 

قطة تحكؿ في عمي التجريدية التعبيرية التي كانت ف "أنتكني كارك"يعتمد أسمكب الفناف  
 ديفيد"كابتدع أسمكب خاص متأثران بأعماؿ الفناف , بعد أف كانت منحكتاتو تقميدية, أعمالو الفنية

مستخدما خامة الحديد كقطاعاتو المختمفة في تككينات نحتية مبتكرة تعتمد عمي أسمكبو  "سميث
.  التركيبي

                                         

*(
) .Herbert Read : op.cit.,p.238   
)*(Terry fenton : Anthony caro , thomes & Hudson, London  , 1990 , p.10,24.  

-Edward Lucie smith :  sculpture since 1945,op.cit. ,p.54.    
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سمؾ كالمكف نجد العمؿ عبارة عف تشكيبلت خطية مختمفة اؿ( 89)ففي الشكؿ  
أما االتجاه , فنجد الخطكط األقؿ سمكان بالمكف األصفر معظميا يأخذ االتجاه الرأسي, كاألكضاع

إلي جانب بعض القطاعات المصنكعة مف , المائؿ فكانت خطكطو أكثر سمكان بالمكف األحمر
لي جانب استخدامو لمخطكط المستقيمة كالمنكسرة نجده أحيانان يعتمد عمي ا, الحديد لخطكط كا 

فنجد خط بالمكف األخضر كيقطع الشكؿ كيعتمد عمي بعض االنحناءات التي تحد مف , المنحنية
.  جمكد الخطكط اليندسية

لقد جمع كارك في تشكيبلتو الخطية بيف التقنيات البنائية كالنظـ الرياضية التي أكد مف  
لعناصر األخرل مف كمدل تفاعمو مع ا, خبلليا عمي أىمية الفراغ كعنصر بنائي في الشكؿ

.  حركة كلكف في إطار الرؤية المعاصرة المرتبطة بمفاىيـ الفراغ
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( 89)شكؿ 
                                     Anthony care                  )*( .أنتكني كارك -
 ـ 1963 -

 . الكمنيكـ كحديد -

 . سـ  357×305×280 -

 . كعنصر بنائي مف خبلؿ اتجاىات الخطكط كألكانيايكضح العمؿ أىمية الفراغ  -

 
 

                 Mahmoud Shokry)*((:             -1947مصر   ) محمكد شكرل 

                                      

فى معظـ أعمالو عمى الخامات المعدنيو المسبككو " محمكد شكرل"يعتمد أسمكب الفناف  
أعتمد الفناف (  90) ق عمى تحقيؽ ابداعاتو التجريديو المختمفو ففى الشكؿ كالبركنز التى تساعد

عمى التشكيبلت الخطيو المختمفة السمؾ بنظاـ تكرارل لحمقات غير مكتممو مدببة الحكاؼ اال 
أنيا تتجمع بنقطو مركزيو كاحده كالعمؿ فى مجممو ينتمى الى التشكيبلت الفراغيو نتيجة أعتماد 

                                         

*(
) .Edward lucie smith: sculpture since 1945, op. cit.,p.105.  

                          ـ 99 19المعرض القكمى لمفنكف التشكيمية الرابع كالعشريف ,القاىرة ,)*(
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شكيبلت الخطيو كالنظاـ الحركى لمعمؿ ككؿ ,الناتج عف االكضاع التكراريو الفناف عمى الت
لعناصر العمؿ الى جانب اعتماد الفناف عمى خامة البركنز المصقكؿ حيث ينعكس الضكء عمى 

مما يؤدل الى فقداف االحساس بكزف ككثافة  0السطح المصقكؿ البلمع فى نظاـ حركى مستمر
   0العمؿ كالمحصكر عبر حركتوالخامو أماـ الفراغ المحيط ب
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( 90)شكؿ 

                                                       )*( محمكد شكرل -
 ـ 1995 -

 .  بركنز -

 . ثر النظاـ الحركى الناتج عف التشكيبلت الخطية لعناصر تكراريةيكضح العمؿ أ -

 

 

 

.  التجريدية التزاكج بيف الخامات ككسيط لممنحكتات: رابعان 

                                                                 Tony Cragg )*( .تكني كريج 
                                         

                          .ـ 99 19لمفنكف التشكيمية الرابع كالعشريف ,القاىرة ,المعرض القكمى )*(

)*(
Edwardo Paolozzi: op.cit.,  p. 63,64,65.   
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عمي استخداـ الخامات التكنكلكجية الحديثة كالحديد  "تكني كريج"يعتمد أسمكب الفناف  
معتمدان , أعمالو التجريديةكما أف المكف دكران بارزان في , كالبركز كالبكلي استر كالببلستكيات الممكنة

عمي أسمكب التراكيب الفراغية كخاصة أف لو العديد مف األعماؿ الذم يعتمد فييا عمي الفراغات 
. نع التي يعيد صياغتيا بشكؿ مبتكرالبينية بيف الخامات جاىزة الص

كالذم اعتمد فيو الفناف عمي بناء خمسة أبراج بشكؿ رأسي معتمدان ( 91)ففي الشكؿ رقـ 
ييا عمي التزاكج بيف العديد مف الخامات كالتي تشترؾ جمعييا بأف ليا ىيئة أسطكانية تقؿ كتزيد ؼ

في حجكميا كالحديد كالبركنز كخردة السيارات كالخامات المطاطية كالكاكتش كااللكمنيكـ كالتي 
 صاغيا الفناف بشكؿ تركيبي مبتكر بحيث اعتمد التركيب عمي كضع الخامات األسطكانية فكؽ

إلي جانب أف , بعضيا البعض بشكؿ تدريجي بحيث تقؿ في االرتفاع مف أسفؿ إلي أعمي
الخمسة أبراج غير مشتركة في نيايتيا فأحيانان تككف نيايتيا أحادية أك ثنائية أك ثبلثية إال أنيا 

.   تتميز بالكحدة في النياية
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( 91)شكؿ 
                                         Tony Cragg                    )*( .تكني كريج -
 ـ1987 -

 . مطاط , بالستيؾ, خشب, معدف -

يكضح العمؿ اعتماد الفناف عمي أسمكب التراكب مف خالؿ التزاكج بيف العديد مف  -
 . الخامات كنمكذج ألسمكبو التجريدم

 

 

                                                                      Bob Emser )*( .بكب امسر

كما تتميز , بأف ليا أساس ىندسي إنشائي تجريدم "بكب أمسر "تتميز أعماؿ الفناف   
بالقطاعات الطكلية التي تحرؾ األعماؿ في اتجاىات مختمفة كتعطييا الحس العضكم الناتج عف 

                                         

*(
) .Edwardo Paolozzi : op.cit.,p.62. 
)*(

www.sculpture .org/port foli/sculpture.into.php.2007.    
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كالذم تميز بتزاكج ( 93),(92)كؿ م شانتفاخ ىذه القطاعات اليندسية األكلية تشكؿ الدائرة كما ؼ
العديد مف الخامات مف أجؿ تحقيؽ فكرتو التي لجأ فييا الفناف إلي المزاكجة بيف الخامات 

فالفناف يعتمد في تشكيمو عمي تأسيس , إلي جانب الخامات المصبكبة, الخطية كالخامات الشفافة
النايمكف الشفاؼ أك يجعؿ أجزاء  الشكؿ بمجمكعة مف الخطكط األفقية ثـ يكسك أجزاء منيا بخامة

.  منيا بخامة الفايبر جبلس المصبكب 

كالذم يشبو شكؿ الشراع المدبب فيتضح فيو مدل المزاكجة بيف خامة ( 94)أما الشكؿ  
, الفايبر جبلس المكجكدة بمنتصؼ العمؿ كالجزء المشكؿ باألسبلؾ كالمكسكة بخامة النايمكف

ليا إظيار أثر التشكيؿ الخطي األفقي الذم يبدك كاضحان أسفؿ الشفاؼ التي تعمد الفناف مف خبل
.  فبيف الجزئيي بط القكل الذم سببو الفراغ البينيخامة النايمكف ىذا إلي جانب الر
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( 92)شكؿ 
                                                Bob Emser               )*(. بكب أمسر -
 ـ 2003 -

 .استانمس ستيؿ كالكمنيكـ -

  ” 8ارتفاع  -

يكضح العمؿ أثر التزاكج بيف الخامات الخطية كالشفافة إلثراء أشكالو ذات الطبيعة  -
.  اليندسية التجريدية

 

 

 

 

 

                                         

*(
) .www.sculpture .org/portfoli/sculpture.into.php.2007 
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( 93)شكؿ 
                                                Bob Emser               )*(. بكب أمسر -
 . ـ2000 -

 . نيكـ كأسبلؾ كنايمكفالكـ -

- 14 " 

يكضح العمؿ اثر التضاد الناتج عف عبلقة الجزء المسمط بالشفاؼ أال أف تزاكج خامات  -
 . العمؿ جعمو ذك كحدة

 

 

 

 

 

 

 

                                         

*(
) .www.sculpture .org/portfoli/sculpture.into.php.2007 
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( 94)شكؿ 
                                                Bob Emser              )*( .بكب أمسر -
 . ـ2004 -

 . فايبر جبلسمسمح ببكلي يستر اؿ -

يكضح العمؿ أثر الشد الفراغي بيف جزئيف العمؿ الناتج عف الفراغ البيني رغـ اختبلؼ  -
 . الخامات

  

               Denise Stilluaggon Leone )*( . دينيس ستيلواجون ليون

                

زاكجة العديد مف بالتجريدية لتحقيؽ  الفراغية مف خبلؿ ـ "ليكف"تتميز أعماؿ الفناف  
إلي جانب استخدامو الخامات , الخامات التي تعطي الصفة الفراغية كالزجاج كاألسبلؾ الشبكية

المصبكبة أك الحجرية ككضعيا أعمي العمؿ فتبدك ذا صفة فراغية عف طريؽ فراغيا الذم يحيط 

                                         

*(
) .www.sculpture .org/portfoli/sculpture.into.php.2007 
)*(

www.sculpture .net/Gallery/show Poto.php.2004.    
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ة في العمؿ كفقدىا فقد استخدـ الفناف خامة الزجاج مف أجؿ طيراف األجزاء الثقيؿ, بجميع أجزائيا
الذم يتككف مف ( 95)كزنان مما ىي عميو كما في شكؿ لرسكخيا كصبلبتيا كبذلؾ تبدك أخؼ 

مجمكعة مف األلكاح الزجاجية المستطيمة الشكؿ كالمدعمة بمجمكعة مف األسبلؾ الشبكية 
المفرغة التي برع الفناف في تركيبيا عف طريؽ كضعيا بشكؿ رأسي كمتكازيات مستطيبلت 

تماسة بجانب بعضيا البعض كجعؿ جزءان منيا يعمكه شكؿ كجو مصنكع بخامة الحديد المككف ـ
.  مف نصفيف إال أنو كؿ نصؼ منيما يكمؿ األخر في تككيف حدائقي يغمب عميو الخفة كالرشاقة
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( 95)شكؿ 
                 Denise Stilluaggon Leone          )*( .دينيس ستيمكاجكف ليكف  -
 . زجاج كحديد كخشب -

يكضح العمؿ تحقيؽ الفراغية الناتجة عف تزاكج العديد مف الخامات التي تعطي الصفة  -
 . الفراغية

 

 

 

                                                                Don Dougan    )*(دكف دكجاف 

كب لمعديد مف الخامات سكاءان الطبيعية منيا أك بالترا "دكف دكجاف"يتميز أسمكب الفناف  
شكالو العضكية فأحيث يجمع أسمكبو ما بيف التشكيؿ العضكم كاليندسي في آف كاحد , المصنعة

كأشكالو اليندسية يكسبيا بعض الحيكية نتيجة الحركة المختمفة , تبدك ذات حكاؼ ىندسية حادة
.  االتجاىات التي يكسبيا لمعمؿ 

                                         

*(
) .www.sculpture .net /Gallery/show Poto.php.2004.    

*(
) .www.sculpture .net /Gallery/show Poto.php.2004.    
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نجد أف الفناف قد برع في مزاكجة العديد مف الخامات إال أف العمؿ في ( 96)ففي الشكؿ  
يعمكه جزء , فنجد أف الجزء األسفؿ مف العمؿ منحكت مف الحجر, النياية يبدك ذا طبيعة كاحدة

أخر مف الجرانيت األسكد الصمب كلو حكاؼ ىندسية حادة كيعمكه جزء أخر مدبب كحاد مكضكع 
بالرغـ مف أف العمؿ يجتمع منو ثبلث خامات إال أنو , البركنز بشكؿ رأسي مصبكب بخامة

كخاصة ما بيف األجزاء , خبلؿ تركيب األجزاء فكؽ بعضيا البعض إال أنيا تبدك ذا طبيعة كاحدة
كيعد ىذا , المصقكلة لخامة الجرانيت األسكد كالتي تمتص خامة الحجر مف خبلؿ انعكاسو عمييا

.  الخاماتمفيكمان جديدان لمتزاكج بيف 
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( 96)شكؿ 
                                                Don Dougan              )*( .دكف دكجاف -
 . رخاـ أسكد كحجارة كبركنز -

- 23×18×6 "  

يكضح العمؿ اعتماد الفناف عمي التزاكج بيف الخامات الطبيعية كالمصنعة أال أنيا تبدك  -
. ة ذات طبيعة كاحدة في النيام

 

)*(: (          -1968تكنس  )ماىر الطرابمسى  
Maher Eltrabulsy                       

                                

فى أسمكبو عمى المزج بيف خامات بينيا تآلؼ بسيط كما " ماىر الطرابمسى"يعتمد الفناف  
امة الطيف المحركؽ مع خامة الحديدمف خبلؿ كالذل أعتمد فبو عمى تآلؼ خ(  97)فى شكؿ 

االسبلؾ المعدنيو ,فتعدد الخامات فى العمؿ الفنى الكاحد يثرل العمؿ حيث انو يمد الفناف 
. بمتغيرات شكميو كتعبيريو تحفز مف قدراتو االبداعيو 

                                         

*(
) .www.sculpture .net /Gallery/show Poto.php.2004.    

                                      .ـ 2000بينالى القاىرة الدكلى الخامس لمخزؼ , القاىرة , (



 191 

ل يحمميا كالعمؿ يحمؿ مضمكنا تعبيريا لو فراده كعمقا مؤكدا مف خبلؿ المغو التجريديو الت      
العمؿ كالتى اعتمد فى تشكيميا عمى الطيف المحركؽ الممكف كالذل يمثؿ األجزاء العضكيو فى 

. الشكؿ كالمتصمو باألسبلؾ المعدنيو
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( 97)ؿ شؾ

                                                              )*( ماىر الطرابمسى -
  ـ2000 -

 طينات ممكنة كأسبلؾ معدنية مف الحديد -

. تآلؼ خامة الطيف الممكف مع خامة األسبلؾ المعدنية مف الحديد يكضح العمؿ       -
 

                                         

                                       .ـ 2000بينالى القاىرة الدكلى الخامس لمخزؼ , القاىرة , (
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السادس الفصؿ 

تطبيقات الباحثة 

: مقػػػدمػػة 

تمكنت الباحثة مف تطبيؽ مجمكعة تطبيقات , سة البحثالؿ اإلطار النظرم لدرامف خ
مف , الفيـ الجمالي كالتقني تبيافتيدؼ إلي , ذات صياغات تشكيمية متغيرة كمتعددة, عممية

كالتي تعمؿ عمي عدة محاكر رئيسية تككف أساسان عاما تنطمؽ , خبلؿ تحديد اإلطار الفكرم
كاالتجاه الفني لؤلعماؿ ىذا باإلضافة , كالتجريب, النظرية لمبحث كالدراسة, منو األعماؿ 

.  ثـ كضع الحدكد التشكيمية ليا, إلي تحديد اإلطار التقني لؤلعماؿ

كعمي ىذا األساس تستعرض الباحثة مجمكعة مف األعماؿ الفنية التجريدية تتناكؿ فييا  
, جرد الشكؿ مف كثافتو الماديةتعدد كتنكع الخامات الطبيعية كالمصنعة كالخامات التي ت

.  كذلؾ التزاكج بيف الخامات في العمؿ الفني الكاحد
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:  األىداؼ: أكال

كالتقني لؤلعماؿ النحتية التجريدية التي , الفيـ الجمالي تبايفتيدؼ الدراسة التطبيقية إلي  
  :-تميزت بتعدد كتنكع خاماتيا المستخدمة كالمتمثمة فيما يمي

:  الخامات الطبيعية ككسيط لممنحكتات التجريدية :أكال

.  خامة الجرانيت -1

 . خامة الرخاـ -2

 . خامة الخشب -3

:  الخامات المصنعة ككسيط لممنحكتات التجريدية : ثانيا

 . خامة البركنز  -1

 . خامة الحديد -2

 . خامة األلكمنيكـ -3

:  الخامة ككسيط يجرد الشكؿ مف كثافتو المادية : ثالثا

.  الخامات الشفافة -1

 . الخامات المصقكلة -2

 . الخامات الخطية -3

: التزاكج بيف الخامات ككسيط لممنحكتات التجريدية: رابعا

ىذا التعدد كالتنكع الذم يؤدم بدكره إلي بمكرة كتحقيؽ مداخؿ جديدة لمتعبير في مجاؿ النحت 
.  إلنتاج إبداعات تجريدية ذات قيـ مستحدثة
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:  اإلطار الفكرم لألعماؿ: ثانيا

اإلطار الفكرم لؤلعماؿ عمي محكرييف رئيسييف كىما أساسان عاما تنطمؽ منو كىي  عتمدم 
-:  

.  الدراسة النظرية لمبحث: المحكر األكؿ

.  االتجاه الفني لؤلعماؿ: المحكر الثاني

  :-الدراسة النظرية لمبحث: المحكر األكؿ

:  كىذا المحكر يرتبط باختبار الفرض األتي 

يمكف لمباحثة , كتغير الخامات لصياغة األعماؿ النحتية التجريديةأنو في ضكء تعدد  
إجراء تجربة تطبيقية تقكـ مف خبلليا بإنتاج مجمكعة مف األعماؿ النحتية التجريدية تتحقؽ مف 

.  خبلليا القيـ التشكيمية كالتعبيرية

األعماؿ كقد كشفت الدراسة النظرية في الفصكؿ السابقة عف أثر الخامات المختمفة عمي  
كقد قدمت الباحثة تصنيفيا ليذه الخامات التي تناكليا النحاتكف في أعماليـ , النحتية التجريدية

كالخامات المصنعة , الخامات الطبيعية, كالتي تتمثؿ في أربعة محاكر رئيسية . التجريدية 
.  كالخامات التي تجرد الشكؿ مف كثافتو المادية كالتزاكج بيف أكثر مف خامة

حاكلت الباحثة مف خبلؿ تطبيقاتيا إنتاج مجمكعة مف النحتية التجريدية يظير بيا  كقد 
التأثر باألعماؿ النحتية القديمة المكجكدة بالمممكة العربية السعكدية كمستفيدة مف المحاكر 

فنجد منيا , حيث اعتمدت الباحثة أف تككف أعماليا متنكعة مف حيث تناكؿ الخامات , السابقة
كمنيا ما يمثؿ الخامات المصنعة كالحديد , لخامات الطبيعية كالحجارة كاألخشابما يمثؿ ا

باإلضافة إلي الخامات التي تجرد , كالبركنز أك الخامات ذات التركيب الكيميائي كالبكلي استر
إلي جانب اعتمادىا في معظـ األعماؿ , الشكؿ مف كثافتو المادية كاستخداـ األسبلؾ المعدنية

.  بيف أكثر مف خامة عمي التزاكج
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:  االتجاه الفني لألعماؿ : المحكر الثاني

يتفؽ الجانب التطبيقي لمتجربة مع اإلنتاج الفني لمباحثة مف حيث االىتماـ بالخامات  
مف خبلؿ صياغات تجريدية تتصؼ بالتمخيص كالبساطة لؤلشكاؿ الحيكانية كاآلدمية , المختمفة

اليندسية إلي جانب بعض األشكاؿ , مممكة العربية السعكديةِ القديمة باؿ المستكحاة مف الفنكف
مما ساعد الباحثة , فيذه األشكاؿ مف خصائصيا أنيا تعكس مضمكنان تعبيريا. األكلية كالكرة 

كاىتماميا لمتكصؿ إلي أحدث األعماؿ , عمي بمكرة الجانب الفكرم كالتقني في إنتاجيا الفني
.  النحتية التجريدية

كبيف نتائج الدراسة , االرتباط بيف اىتمامات الباحثة في النحت الحديثكبذلؾ يتضح  
.  كبيف مجاؿ الدراسة التطبيقية لمبحث, النظرية

:  اإلطار التقني لألعماؿ: ثالثا

يتعمؽ اإلطار التقني في مجاؿ إبداع الباحثة ألعماليا الفنية بعممية تجسيد األفكار التي  
كتتحقؽ مف , بؽ بالييئة التي تتجسد فييا الفكرة التشكيميةتعبر عنيا مف خبلؿ كضع تصكر مس
.  خبلليا مفيكـ التجريد بطريقة مبسطة 

إلي , كلتحقيؽ ىذا المفيكـ اتجيت الباحثة الستخداـ بعض الخامات كالتقنيات المستحدثة 
ىا عمد فيتفنجد بعض األعماؿ ت. جانب استخداميا لبعض الخامات الطبيعية كلكف بتقنيات مبتكرة

إال أنيا في كبل الحالتيف قامت , كمجمكعة أخرل مف الخامات المصنعة, عمى الخامات الطبيعية
األعماؿ كالتي اعتمدت  عميكما أف ىناؾ مجمكعة أخرل , بعممية تكليؼ كتزاكج بيف الخامات

حس الخامة  ىاإال أنيا أضفت عمي, فييا عمي الخامات ذات التركيب الكيميائي كالبكلي استر
ىذا إلي جانب اعتماد الباحثة عمي مفيكـ الخامة التي تجرد الشكؿ , بيعية كالرخاـ أك الحجرالط

مف كثافتو المادية فنجد بعض األعماؿ اعتمدت فييا عمي التشكيبلت الخطية مف خبلؿ األسبلؾ 
.  المعدنية مف أجؿ تطاير الكتؿ كالعمؿ عمي عدـ رسكخيا
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  :الحدكد التشكيمية لألعماؿ: رابعا

سكاء عف طريؽ , تقتصر الباحثة عمي إنتاج أعماؿ فيو قائمة عمي مفيكـ التجريد -1
أك االعتماد عمي تمخيص كتبسيط بعض األشكاؿ , عبلقة األشكاؿ اليندسية بالعضكية

.  لمستكحاة مف عناصر طبيعيةا

كالمصنعة في , مد الباحثة عمي الخامات الطبيعية كاألحجار في بعض أعمالياتتع -2
 . خر كالحديد كاإلستنمس البعض اآل

تعتمد الباحثة عمي التزاكج بيف الخامات في معظـ أعماليا بحيث يحتكل العمؿ الكاحد  -3
 . عمي أكثر مف خامة 

اعتمدت الباحثة عمي الخامات التي تجرد الشكؿ مف كثافتو المادية كالتشكيبلت الخطية  -4
 . مف خبلؿ األسبلؾ المعدنية

ىا عمي الخامات ذات التركيب الكيميائي كالبكلي استر تعتمد الباحثة في معظـ أعماؿ -5
 . المخمكط بخامات أخرل طبيعية كمصنعة كبرادة الرخاـ كالبركنز كالحديد

تقتصر الباحثة عمي إجراء بعض التأثيرات المممسية كالمكنية في أعماليا إلثراء البعد  -6
 . التعبيرم في أعماليا 

, ثة في أعماليا كتقنية الصب داخؿ قكالبتعتمد الباحثة عمي بعض التقنيات الحدم -7
 . لمخاماتكتقنية التركيب المباشر 
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:  األعماؿ الفنية: خامسا

(.  98)شكؿ : التطبيؽ األكؿ

يعتمد الشكؿ في بناءه عمي المفيكـ التجريدم حيث يجمع الشكؿ بيف األشكاؿ التجريدية  
لزكني كالمدرج في أتساعو مف أعمي إلي كالشكؿ الشبو ح, اليندسية المتمثمة في الشكؿ الكركم
كالييئة الكمية لمشكؿ تمثؿ شكؿ , "لتمثاؿ الطفؿ المجنح"أسفؿ كالمستكحى مف شكؿ الجناح 

كبذلؾ يككف , ىرمي قائـ في أحدل زكاياه كيتدرج إلي أعمي بشكؿ حمزكني ذا تحزيزات أفقية
.  الشكؿ ذا ىيئة عمكدية ككأنو يشير إلي السماء

باحثة في بناءه عمي خامة البكلي استر عف طريؽ التشكيؿ المباشر عمي كاعتمدت اؿ 
كلضماف تأسيس العمؿ قامت الباحثة , المثبت كالمدعـ بالمحاـ مع قطاعات الحديد, حديد شبؾ

ببناء طبقة أسمنتية عمي شبؾ الحديد باإلضافة إلي خمط البكلي أستر ببرادة البركنز عدا القاعدة 
.  كتعرؼ ىذه الطريقة بالسباكة عمى البارد خاـالمخمكطة ببرادة الر

كيتضح في العمؿ مدل استفادة الباحثة مف الخامات المصنعة ذات التركيب الكيميائي  
كما يتضح مدل . العمؿ الخامات المصنعة كالحديد كشبؾ الحديد في تأسيس إلي جانب بعض

ألسطح العمؿ الخارجية المنضادة استفادتيا مف المفاىيـ التجريدية ككذلؾ المعالجات المممسية 
.  بيف مممس الشكؿ الكركم كالمممس الخشف لمشكؿ الرئيسي

, كتتضح قكة العمؿ في بناءه اليندسي الييئة, كالشكؿ يجمع في بناءه بيف القكة كالميكنة  
كالتي تكسطت ليا الباحثة بخامة البكلي , الحمزكني الشكؿ, كالميكنة في حركة السطح الممتكم

كيكمف التعبير ىنا في السمك , المخمكط ببرادة النحاس فبالتالي تعطي حس خامة البركنزأستر 
. الذم يتضمنو الشكؿ مف خبلؿ حركتو المتصاعدة في الفراغ
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( أ-98) شكؿ 

مف إنتاج الباحثة  -

سـ   60×70×272- -

.  بكلي أستر مدعـ بشبؾ حديد -

ح في حمزكف متدرج إلي أعمي ذا يكضح العمؿ شكؿ مجرد مستكحى مف الجنا -
.  إيقاع حركي
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( ب-98) شكؿ 

زاكية أخرل لنفس العمؿ 
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(.  99)شكؿ : التطبيؽ الثاني

فالخامة الطبيعية , يعتمد الشكؿ في بناءه عمي التزاكج بيف الخامات الطبيعية كالمصنعة 
تشكيؿ النحتي المباشر القائـ عمي متمثمة في كتمة الحجر التي استعانت بيا الباحثة في اؿ

كالخامة المصنعة كالتي تتمثؿ في خامة البكلي أستر المخمكط ببرادة الحديد كالمتمثؿ في  ,حذؼاؿ
الشكؿ النصؼ كركم المكجكد بمقدمة  ك,الشكؿ الكركم المعمؽ في الفراغ البيني لكتمتي الحجر

كالذم عبرت عنو الباحثة مف " نحالطفؿ المج"  مالعمؿ كالشكؿ مستكحى في تجريده مف جناح
ذات اتجاه رأسي كفراغ دائرم يحتكم عمي شكؿ كركم  بينيخبلؿ كتمتيف مف الحجر بينيما فراغ 

مف خبلؿ تكممة شكؿ الجناح عف طريؽ  رإال أف تعمد الباحثة الربط بيف كتمتي الحج, بالداخؿ 
.  سباالضافة الى الربط الممـ التحزيز البسيط لمجمكعة مف الخطكط

كتعتمد الباحثة في تشكيميا لمعمؿ عمي الجمع بيف البناء اليندسي المتمثؿ في الكتمة  
كالشكؿ النصؼ , الحجرية ذات الحكاؼ الحادة إلي جانب الشكؿ الكركم الذم يتكسط الشكؿ

كما تعتمد , كركم المكجكد بمقدمة العمؿ كالحس العضكم المتمثؿ في نياية طرؼ الجناح العمكم
الخامة الكاحدة عف  في عمي إثراء الجانب التعبيرم مف خبلؿ التضاد في المبلمس سكاءالباحثة 
, الناعـ مف خبلؿ خامة الحجرجعؿ أجزاء منيا بالمممس الخشف كالبعض اآلخر بالمممس طريؽ 

مبلمس الخامات كالتي تتضح ما بيف خامة الحجر الطبيعية كخامة  المكنيف ك أك التضاد بيف
.  مصنعة كالمخمكط ببرادة الحديدالبكلي أستر اؿ
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( أ-99)شكؿ 

مف إنتاج الباحثة  -

.  سـ  19×33×55- -

.  حجر جيرم كبكلي أستر -

يكضح العمؿ التزاكج بيف الخامات الطبيعية المتمثمة في الحجر كالمصنعة - -
.  كالمتمثمة في الككات المصبكبة بخامة البكلي أستر المخمكط ببرادة الحديد
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( أ-99)شكؿ 
زاكية أخرل لنفس العمؿ  
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(.  100)شكؿ : التطبيؽ الثالث

يعتمد الشكؿ في بنائو عمي ثبلث كتؿ ذات تجاكيؼ عضكية تـ تركيبيا بشكؿ رأسي  
مف خبلؿ مجمكعة مف الخطكط الرأسية أيضا كالتي تؤكد فكرة تصاعد  بينيةيفصؿ بينيا فراغات 

مد عمي الييئة المستطيمة الشكؿ في بناءه يتخممو العديد مف العمؿ إلي أعمي فنجد العمؿ يعت
الفراغات البينية المتنكعة األشكاؿ كالناتجة عف تراكب العناصر فكؽ بعضيا البعض سكاء 

.  الخطكط المتجاكرة أك الكتؿ 

كاعتمدت الباحثة في تجريد العمؿ عمي المبالغة كالحذؼ كاالستطالة مف خبلؿ تركيب  
إال أف , ضيا البعض حتى تعطي التككيف النيائي لشكؿ مستكحى مف شكؿ الجمؿألجزاء فكؽ بع

التي تعطي , ىذه األجزاء تبدك في النياية ككأنيا شرائح ذات سمؾ تتمتع باالنحناءات كالتقكسات
.  اإليحاءات الحركية اإلييامية إلي جانب قكة التشكيؿ 

ة الحديد الممكف بالترككاز كالذىبي كقد اعتمدت الباحثة عمي التكليؼ كالتكاؤـ بيف خاـ 
ممـ كتختمؼ االطكاؿ كالتي 8عف طريؽ المحاـ بسمؾ كالمتمثؿ في مجمكعة الخطكط المتجاكرة 

ستر إتثبت مف خبلليا الكتؿ كالتي اعتمدت الباحثة في تشكيميا عمي خامة البكلي استخدمت ؿ
.  المخمكط ببكدرة الرخاـ ذات المكف البني 

ركيب فراغي ناتج عف تنكع الفراغات التي اعتمدت عمييا الباحثة في عد ذا تمكالشكؿ  
بناء الشكؿ سكاء الفراغ الذم يخترؽ الكتؿ كالفراغ الدائرم المكجكد أعمي الشكؿ أك الفراغات 

أك الفراغ المحيط بالعمؿ كالذم يعد , بعضيا البعض فكؽالبينية الناتجة عف التراكب لؤلجزاء 
تصاص كاجتذاب الشكؿ لمفراغ المحيط عف طريؽ االنحناءات جزء مف العمؿ نتيجة اـ

.  كالتجاكيؼ الخاصة بالييئة المحيطة بالعمؿ مف الخارج
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( أ-100)شكؿ 
مف إنتاج الباحثة  -

.   سـ  19×23×90- -

.  بكلي أستر كأسبلؾ معدنية ممكنة- -

لة مف خبلؿ يكضح العمؿ التجريد القائـ عمي المبالغة كالحذؼ كاالستطا- -
.  تركيب األجزاء فكؽ بعضيا البعض
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( ب-100)شكؿ 
زاكية أخرل لنفس العمؿ  
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(. 101)شكؿ : التطبيؽ الرابع

يعتمد الشكؿ في بناءه عمي شكؿ كركم غير مكتمؿ كيحتكل عمي فراغ دائرم يتكسط  
كتظير مف خبلؿ الفراغ , الشكؿ إلي جانب مجمكعة مف الخطكط التي اخترقت الشكؿ الكركم

كقد أكدت الباحثة ىذه , الدائرم الذم يتكسط الشكؿ ككأنيا مجتمعة أك منطمقة مف نقطة كاحدة
.  الرؤية مف خبلؿ اإليقاع الناتج عف اختبلؼ األطكاؿ ليذه الخطكط 

فيبدك الشكؿ ذا , الحجرالرياضكما اعتمدت الباحثة في بناء الشكؿ الكركم عمي خامة  
كيتضح ىذا بقكة مف خبلؿ تنكع المبلمس ما بيف األجزاء الخشنة في الجزء عي تأثير طبي

.  المقطكع مف الشكؿ الكركم كاألجزاء المصقكلة في السطح الخارجي لمشكؿ الكركم

كيتضح دكر التجريد في العمؿ مف خبلؿ اختيار الباحثة لشكؿ ذا تجريد ىندسي  
ا عمي بعض الخامات التي تجرد الشكؿ مف المتمثؿ في الشكؿ الكركم إلي جانب اعتمادهك

ىذا إلي جانب دكر الصقؿ . ؿكثافتو المادية كالمتمثمة في الخطكط المعدنية المختمفة األطكا
لسطح العمؿ الخارجي فيبدك عمي درجة عالية مف النعكمة التي أضفت إلي العمؿ بعدان فراغيان 

م فقدت كتمة الشكؿ حدكدىا أماـ الفراغ يتميز بالعمؽ مف خبلؿ قدرتيا عمي عكس الضكء كبالتاؿ
.  المحيط كبدا العمؿ أخؼ كزنان مما ىك عميو
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( أ-101)شكؿ 

مف إنتاج الباحثة  -

.  سـ  33سـ قطر  112ارتفاع - -

.  كأسبلؾ معدنية حجر الرياض- -

كاختراؽ , يكضح العمؿ دكر األشكاؿ األكلية اليندسية في التجريد اليندسي- -
.  ليذا الشكؿ الكركمالفراغ 
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( ب-101)شكؿ 

زاكية أخرل لنفس العمؿ  
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( .  102)شكؿ : التطبيؽ الخامس

مف خبلؿ شكؿ كركم , يعتمد الشكؿ في بناءه عمي عبلقة شكؿ ىندسي بآخر عضكم 
عميو مجمكعة مف الخطكط المنحنية المحفكر عمي سطح العمؿ بشكؿ " لجناح"يعمكه شكؿ مجرد 

 ككتبد, مف أصغر إلي أكبر كمتماشيان مع ىيئة العمؿ الخارجية ذات االنحناءات العضكية متدرج
.  ىذه الكتمة ككأنيا شريحة ذات سمؾ

إلي , كيتضح في الشكؿ اعتماد الباحثة عمي األشكاؿ اليندسية األكلية كالشكؿ الكركم 
السمؾ كالتي تحتكل عمي  جانب اعتمادىا عمي األساس اليندسي اإلنشائي لمشرائح المنحكتة ذات

.  العديد مف المنحنيات كاألقكاس كالتي تؤكد مف خبلليا حركة الشكؿ

ستر في حالة إبيف كتمتيف مف البكلي  تككيف العمؿ عمي الربط كما اعتمدت الباحثة في 
ستر السكداء إتعبير ناتجة عف تكالد كتمة مف أخرل كالذم يميزىا ىنا اختبلؼ لكف كرة البكلي 

إال أف ىناؾ , ف الجزء العمكم ذك التأثير البركنزم نتيجة خمط البكلي أستر ببرادة النحاسعف لك
ال كىك القكل المحركة في الشكؿ حيث يرتكز الشكؿ عمي كرة فبالتالي أرابط قكل في العمؿ ككؿ 

إلي جانب حركة الشكؿ الناتجة عف االنحناءات كاألقكاس , يبدك في حالة عدـ استقرار إييامية
.  المتخذة مساران رأسيان ك
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( أ-102)شكؿ 
مف إنتاج الباحثة  -

.  سـ  20×34×77- -

.  بكلي  أستر مخمكط ببرادة النحاس كالرخاـ- -

يكضح العمؿ عبلقة الشكؿ اليندسي الكركم بشكؿ مجرد لجناح مف خبلؿ - -
.  كتمة شريحية ذات سمؾ
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( ب-102)شكؿ 
لنفس العمؿ   زاكية أخرل
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(. 103)شكؿ : التطبيؽ السادس

يعتمد الشكؿ في بناءه عمي شكؿ مجرد لجمؿ مستكحى مف األشكاؿ الحيكانية لمجماؿ  
كيتضح فيو مدل استفادة الباحثة مف المفاىيـ التجريدية الحديثة حيث . كالتي عثر عمييا بالفاك

عطائو مظيران ح كخاصة في حركة . ركيا ذا تعبير قكليعتمد الشكؿ عمي التمخيص كالتبسيط كا 
إلي جانب , الخطكط المحززة بانحناءات عضكية غائرة كالتي تكحي في جزء منيا بالتفاؼ الرقبة

.  القكة كالشمكخ التي تبدك عمي العمؿ الفني

, كاعتمدت الباحثة في تشكيؿ العمؿ عمي خامة البكلي أستر المخمكط ببكدرة الرخاـ 
إلي جانب إكساب سطح العمؿ , داخؿ قكالب بعد تشكيميا بخامة الطيفمستعينة بتقنية الصب 

.  داكف اؿ جانب إكساب الخطكط المحززة بالمكف إلي, الحس الرخامي عف طريؽ التبتيف

كيتميز العمؿ بالتعبير الحركي الناتج عف ىيئة الشكؿ التي تتخذ مسارات حركية ذات  
ة بيف الفراغ المحيط بالعمؿ كالفراغ الذم اخترؽ كذلؾ عممية الربط المكجكد, انحناءات شديدة

الكتمة مف أسفؿ كبالتالي جعمت الفراغ يحيط بالعمؿ في معظـ أجزاءه كخاصة الجزء العمكم الذم 
.  يمثؿ كتمة الشكؿ كبالتالي فقد العمؿ رسكخو كثقمو
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( أ-103)شكؿ 
مف إنتاج الباحثة  -

.  سـ 20×40×70- -

.  رخاـ ر مخمكط ببكدرةبكلي أست- -

عطائو - - يكضح العمؿ شكؿ مجرد لجمؿ يعتمد عمي التمخيص كالتبسيط كا 
.  مظيران حركيان ذا تعبير قكل

 

 



 215 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( ب-103)شكؿ 
زاكية أخرل لنفس العمؿ  
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(.  104)شكؿ : التطبيؽ السابع

كالمتمثؿ في الشكؿ  التجريد اليندسي, يعتمد الشكؿ في بناءه عمي نكعيف مف التجريد 
عضكم كاآلخر تجريد , مف خامة األستنمس ألسطكره الدائرم الغير مكتمؿ كىك تشكيؿ خطي

كما اعتمدت . لرأس حصاف حيث أتبعت الباحثة منيج التبسيط كالتمخيص لمشكؿ الطبيعي 
لصب اعتمادان عمي تقنية ا, ستر المخمكط ببكدرة الرخاـإالباحثة في تشكيمو عمي خامة البكلي 
ىذا إلي جانب إضفاء الجانب التعبيرم مف خبلؿ التكاؤـ , داخؿ قكالب بعد تشكيمو بخامة الطيف

بعد طبلء الشكؿ بالمكنيف الفضي , كالتكليؼ لخامة البكلي أستر مع خامة األستنمس المصقكلة
ة كالتي أكدت مف خبلليا عمي تشكيميا النحتي المجرد كالمتمثؿ في المناطؽ الغائر, كاألسكد

أما األسطح البارزة فجعمتيا بالمكف الفضي البلمع كالذم يعمؿ عكس الضكء , بالمكف األسكد
.  فبالتالي تبدك كتمة العمؿ فاقدة لكثافتيا المادية. الساقط عميو
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( أ-104)شكؿ 
مف إنتاج الباحثة  -

.   سـ 10×20×35- -

.  بكلي أستر كسمؾ معدني مف األستنمس - -

.  كضح العمؿ تجريد لرأس حصاف في عبلقة خطية ىندسية تمثؿ شكؿ دائرمم- -
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( ب-104)شكؿ 
زاكية أخرل لنفس العمؿ  

 

 

 

 

(.  105)شكؿ : التطبيؽ الثامف
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يعتمد الشكؿ في بناءه عمي القضباف المعدنية الرفيعة ذات الصفة الفراغية حيث أنيا  
إلي جانب التشكيبلت الشريطية المتمثمة في إطار , خطيةتندرج تحت مسمى التشكيبلت اؿ

استخداـ عمي الجزء التركيبي  كخاصة في فقد اعتمدت الباحثة في العمؿ, الدراجة الخارجي
مستيمكات الخامات إلي جانب الخامات المصنعة المتمثمة في الشكؿ الكركم المصمت كالذم تـ 

.  سترإصبو بخامة البكلي 

مف التجريد عمي تجسيد الفراغ مف خبلؿ االستعانة بالخامات التي  كيعتمد ىذا النكع 
فاستعانت الباحثة بمجمكعات خطية كشريطية مجمعة بالمحاـ . تحرر الشكؿ مف كثافتو المادية

المعدني في اتجاىات شبو حمزكنية متضادة في الفراغ تحصر بينيا فراغات متنكعة كمتجو إلي 
ؿ محققا التنكع في الفراغ المحيط بالشكؿ مف خبلؿ م الشؾـأعمي حكؿ محكر عمكدم كه

كتتحقؽ القيمة الجمالية لمعمؿ مف خبلؿ إحالة عنصر . االمتدادات المتباينة لمخطكط كالشرائط 
الفراغ إلي كاقع نحتي محسكس كمدرؾ بصريان نتيجة النعكاس الضكء عمي أسطح األسبلؾ 

.  كد الفاصمة بيف الشكؿ المادم كالفراغ المحيطالمعدنية في حركة متذبذبة تساعد عمي إلغاء الحد

مصدر اإلثارة التعبيرية في العمؿ ينبع مف التتابع الحركي لمخطكط المستقيمة  أما 
كتحقيؽ اإلحساس بضآلة الجسـ المادم لمشكؿ ككثافة الخامة أماـ , كالمنحنية كعبلقتيا بالفراغ

.  الفراغ
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( أ-105)شكؿ 
مف إنتاج الباحثة  -

.   سـ 31×38×68- -

.  قطر الكرة إلي الرسـ -

.  أسبلؾ معدنية كبكلي أستر- -

يكضح العمؿ أثر الخامات التي تجرد الشكؿ مف كثافتو المادية مف خبلؿ - -
.  األسبلؾ المعدنية كالشريطية
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( ب-105)شكؿ 
زاكية أخرل لنفس العمؿ  

 

 

  

الفصػػؿ السػػادس 
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 النتامج كالتكصيات

:  امجالنت: أكال

يمكف أعتبارىا مثيران   إف المفاىيـ الجمالية لممنحكتات القديمة بالمممكة العربية السعكدية -1
.  معاصرة فنيان لمفناف السعكدم ألنتاج أعماؿ نحتية تجريدية 

حصر التشكيبلت النحتية في الفنكف القديمة بالمممكة العربية السعكدية مف حيث تناكؿ  -2
  :-الخامات عمي النحك التالي

.  التماثيؿ المعدنية-أ

.  التماثيؿ الحجرية-ب

.  التماثيؿ الطينية-ج

.  التماثيؿ الخزفية -د

  :-كمف حيث تناكؿ المكضكعات عمي النحك التالي

.  التماثيؿ اآلدمية - أ

.  أجزاء التماثيؿ اآلدمية -ب   

.  التماثيؿ الحيكانية -ج   

عماؿ النحتية نتيجة لئليقاع الحركي السريع يعد االتجاه نحك التجريد كالتمخيص في ىيئة األ -3
.  كالمتغير لمحياة كتطكرىا 

أسيمت إف التطكرات العممية كالتكنكلكجية بما اسيمت بو مف انجازات كخامات مستحدثة   -4
.  أثرت عمي الرؤية الفنية لمنحاتيف كالتكصؿ إلي منحكتات تجريدية معاصرة

.  فيكـ التجريد في النحت الحديث كالمعاصر ادل تنكع الخامات تعددىا إلي تطكر ـ -5

يمكف تصنيؼ الخامات المختمفة ككسائط المسنخدمة في تنفيذ المنحكتات التجريدية تبعان  -6
  :-لمفيكميا إلي أربع محاكر رئيسية

.  الخامات الطبيعية  :األكؿ
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.  الخامات المصنعة: الثاني

.  خامات تجرد الشكؿ مف كثافتو المادية: الثالث

.  التزاكج بيف الخامات: الرابع

تكظيؼ اإلمكانات التشكيمية لمخامات المختمفة يسيـ في تحقيؽ المضمكف التعبيرم لؤلعماؿ  -7
.  الفنية 

يعد تطكر أساليب التقنيات المستخدمة في بناء األعماؿ النحتية التجريدية نتيجة لتطكر  -8
.  الخامات المستخدمة  كتعددىا 

التطبيقية عمي تصنيؼ الخامات المختمفة بأعتبار ككنيا كسائط لممنحكتات  تعتمد الممارسة -9
.  التجريدية المعاصرة كالتي تكصمت إلييا الباحثة مف خبلؿ الدراسة النظرية لمبحث 

 

:  التكصيات: ثانيا

التكجو نحك إجراء البحكث الميتمة بالفنكف القديمة بالمممكة العربية السعكدية إلثراء  -1
.  تعميمية العممية اؿ

في البرامج الدراسية لمطبلب حيث أنيا ذات أثر " التشكيؿ بالخامات المختمفة " إدراج  -2
مستفيدة مف المعطيات , كبير عمي الفكر اإلبداعي لفف النحت الحديث كالمعاصر

 . التكنكلكجية كالعممية الحديثة

ة نظرية لمطبلب إجراء بحكث تقكـ عمي أىمية التجريب في التربية الفنية لتكفير خمفي -3
 . كتطبيقيا عمميان 

 . القياـ بدراسات تجريدية لمكشؼ عف االتجاىات الفنية الحديثة كالمعاصرة -4

اإلفادة مف الدراسات كالتجارب المعاصرة في مجاؿ التشكيؿ النحتي المجرد لتحقيؽ  -5
.  إبداعات فنية مستحدثة
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مخمص البحث 

         

الفف ىك الكاجية الحضارية لكؿ مجتمع يسعي إلي التقدـ بالرغـ مف أف ىناؾ العديد مف        
المتغيرات التي ساىمت في تطكر المفاىيـ كالتقنيات المستخدمة في مجاؿ فف النحت إال أف 

حيث تعكس , فكرة في مجاؿ الفنكف التشكيمية عامةىناؾ أثر كبير لمفنكف القديمة في تكجيو اؿ
ثقافات الشعكب المختمفة مما يجعؿ لمفنكف دكران ىاما في التطكر الحضارم كالثقافي منذ القدـ 

لذلؾ فإف جماليات النحت في عدد كبير مف المنحكتات التي كانت . كحتى العصر الحديث
ث كانت ىذه األرض ميدان لمحضارات حي, مكجكدة في باطف أرض المممكة العربية السعكدية

.  كتركت آثاران غنية جديرة بالدراسة كالبحث, القديمة التي قد أثرت في  عصرىا كتأثرت بو

كمف خبلؿ التطكرات المختمفة في العصر الحديث تطكرت          
ة التي تكمف كنظران الرتباطيا بالتطكرات الثقافية كالفمسفية كالعممي, المفاىيـ الجمالية لفف النحت

, في جماليات فف النحت كفي استجابة المشاىد بخبرتو اإلنسانية مع ما يحممو العمؿ رؤية فيو
.  تكضح مفيكـ القيـ الجمالية كالتعبير عنيا عبر صياغات تشكيمية مجردة

كمف ىذا المنطمؽ كجدت الباحثة ضركرة أىمية البحث كالدراسة لفف النحت المجرد        
اصر كمدل استفادتو مف الفنكف القديمة بالمممكة العربية  السعكدية إلبداع الحديث كالمع

.  منحكتات تجريدية معاصرة

كما كاف لتعدد الخامات دكر كاضح في تغير الرؤية الفنية كالفكرية لمنحاتيف كالتي       
ؿ كالتصنيؼ كالتي تناكلتيا الباحثة بالتحمي. ارتبطت بجماليات فف النحت الحديث كتعدد اتجاىاتو

.  مف خبلؿ أعماؿ الفنانيف الذيف أبدعكا أعماليـ الفنية بالخامات المختمفة

فقد أكجد النحات الحديث العديد مف الصباغات التشكيمية المتنكعة لتحقيؽ أعماؿ نحتية      
مستفيدان مف التطكرات العممية , مجردة تكضح أف ىناؾ أساليب كطرؽ تشكيمية كفكرية مختمفة

باإلضافة إلي مدل االستفادة مف الفنكف , كلكجية كالمرتبطة بتطكر الخامات المستخدمةكالتكف
كذلؾ مف خبلؿ تقسيـ البحث إلي ستة فصكؿ كي تتمكف . القديمة بما تحتكيو مف جماليات

  :-الباحثة مف عرض المكضكع بصكرة متتابعة كما يمي
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: الفصؿ األكؿ

                       
دمة البحث كمشكمتو كفركضو كأىدافو كأىميتو كحدكده كمنيجو كمصطمحاتو كيشتمؿ عمي مؽ
.  كدراساتو المرتبطة

:  الفصؿ الثاني

المفاىيـ الجمالية لمتشكيؿ النحتي في الفنكف القديمة بالمممكة العربية السعكدية " كىك بعنكاف 
ثـ , ية كالقيـ التعبيريةكلمفيكـ القيـ التشكيؿ, كفيو تتعرض الباحثة لماىية الجماؿ بشكؿ عاـ" 

  :-تعرض التشكيؿ النحتي لمفنكف القديمة المكجكدة بالمممكة العربية السعكدية كما يمي

.  ماىية الجماؿ: أكال

.  مفيكـ القيـ التشكيمية: ثانيا

.  مفيكـ القيـ التعبيرية: ثالثا

  :-التشكيؿ النحتي في الفنكف القديمة بالمممكة العربية السعكدية: رابعا

.  التماثيؿ المعدنية -1

.  التماثيؿ اآلدمية - أ

 . أجزاء التماثيؿ اآلدمية - ب

 . التماثيؿ الحيكانية - ج

.  التماثيؿ الحجرية -2

.  التماثيؿ اآلدمية - أ

 . التماثيؿ الحيكانية - ب

.  التماثيؿ الطينية -3

 . التماثيؿ الخزفية -4

 

:  الفصؿ الثالث
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باحثة مفيكـ التجريد بشكؿ عاـ كفيو تعرض اؿ" النحت التجريدم الحديث كالمعاصر" كىك بعنكاف 
ثـ تعرض ألثر تطكر الخامة مف خبلؿ تناكؿ مفيكـ الخامة , ثـ تتناكلو مف خبلؿ عدة اتجاىات

  :-كمفيكـ الخامة في النحت التجريدم بشكؿ خاص كما يمي, بشكؿ عاـ

.  مفيكـ التجريد: أكال

.  النحت التجريدم بيف الحديث كالمعاصر  -1

 . غير تشخيصي  النحت التجريدم كاتجاه -2

 . النحت التجريدم بيف القكمية كالعالمية -3

 . البعد الشكؿ في العمؿ النحتي التجريدم -4

  :-أثر تطكر مفيكـ الخامة عمي النحت التجريدم المعاصر: ثانيا

.  مفيكـ الخامة -1

 . مفيكـ الخامة في النحت التجريدم -2

:  الفصؿ الرابع

لمختمفة عمي مختارات مف األعماؿ النحتية دراسة تحميمية ألثر الخامات ا" كىك بعنكاف 
كقد تناكلت فيو الباحثة نماذج متنكعة كمختارة مف األعماؿ النحتية التجريدية المتأثرة " التجريدية 

:  بتعدد الخامات كالتي يمكف تقسيميا عمي النحك التالي

.  الخامات الطبيعية ككسيط لممنحكتات التجريدية : أكال

.  خامة الجرانيت -1

 . ة الرخاـخاـ -2

 . خامة الخشب -3

 

 

.  الخامات المصنعة ككسيط لممنحكتات التجريدية : ثانيا
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.  خامة البركنز  -1

 . خامة الحديد -2

 . خامة االلكمنيكـ  -3

.  الخامة ككسيط يجرد الشكؿ مف كثافتو المادية : ثالثا

.  الخامات الشفافة -1

 . الخامات المصقكلة -2

 . الخامات الخطية -3

.  مات ككسيط لممنحكتات التجريدية التزاكج بيف الخا: رابعا

:  الفصؿ الخامس

كقدمت فيو الباحثة بعضا مف أعماليا التي تيدؼ إلي " تطبيقات الباحثة"كىك بعنكاف  
ككضع الحدكد التشكيمية , تبايف الفيـ الجمالي كالتقني مف خبلؿ تحديد اإلطار الفكرم كالتقني

.  خبلؿ الدراسة النظريةفي ضكء ما تكصمت إليو مف نتائج مف , لؤلعماؿ 

الصياغات المختمفة لتعدد الخامات في العمؿ الكاحد , كيتضح مف خبلؿ ىذه األعماؿ 
  :-كنتيجة لمدراسة التالية

.  األىداؼ : أكال

.  اإلطار الفكرم لألعماؿ: ثانيا

.  الدراسة النظرية لمبحث : المحكر األكؿ  

.  االتجاه الفني لؤلعماؿ: المحكر الثاني 

.  اإلطار التقني لألعماؿ: لثاثا

.  الحدكد التشكيمية : رابعا

.  األعماؿ الفنية: خامسا

:  الفصؿ السادس
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  :-كفيو تعرض الباحثة لمجمكعة مف النتائج أىميا  "النتامج كالتكصيات" كىك بعنكاف  

إف المفاىيـ الجمالية لممنحكتات القديمة بالمممكة العربية السعكدية أثرت في تناكؿ  -1
.  منحكتات التجريدية الحديثة كالمعاصرةاؿ

 . تنكع الخامات كتعددىا أدم إلي تطكر مفيكـ التجريد في النحت الحديث كالمعاصر -2

 . تصنيؼ الخامات المختمفة ككسائط لممنحكتات التجريدية إلي أربع محاكر رئيسية -3

.  الخامات الطبيعية - أ

 . الخامات المصنعة - ب

 . يةخامات تجرد الشكؿ مف كثافتو الماد - ج

 . التزاكج بيف الخامات - د

تعتمد الممارسة التطبيقية عمي تصنيؼ الخامات المختمفة كككنيا كسائط لممنحكتات  -4
.  التجريدية المعاصرة كالتي تكصمت إلييا الباحثة مف خبلؿ الدراسة النظرية لمبحث 

:  كما تكصمت الباحثة أيضان إلي مجمكعة مف التكصيات أىميا

كث الميتمة بالفنكف القديمة بالمممكة العربية السعكدية إلثراء التكجو نحك إجراء البح -1
. العممية التعميمية 

في البرامج الدراسية لمطبلب حيثِ أنيا ذات أثر " التشكيؿ بالخامات المختمفة " إدراج  -2
مستفيدة مف المعطيات , كبير عمي الفكر اإلبداعي لفف النحت الحديث كالمعاصر

 . ديثةالتكنكلكجية كالعممية الح
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